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คํานําบรรณาธิการ
หนังสือ “อิสลามกับวันอีด” เปนหนึ่งในหนังสือชุดโครงการความรวมมือเพื่อ
จัดพิมพและเผยแพรหนังสือ โดยหองสมุดอิกเราะอฺ ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากสํานักงานความรวมมือเพื่อเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุง
ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เจาของเว็บไซต www.islamhouse.com ใน
การดําเนินการจัดพิมพ
เนื้อหาสาระสําคัญในหนังสือไดอธิบายถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวกับวัน
อีดในอิสลาม ตั้งแตประวัติความเปนมา บทบัญญัติตางๆ จากอัลกุรอาน และ
หะดี ษฺ รวมทั้ ง การปฎิ บั ติ ต นในวั น สํ า คั ญ นี้ ต ามแบบฉบั บ ของท า นรอซู ล
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งผูเขียนไดใชวิธีการนําเสนออยางเปนขอๆ
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนําไปปฏิบัติจริง
หนังสือเลมนี้จัดพิมพครั้งแรกเนื่องในโอกาสการจัดละหมาดอีดิลอัฎฮารวมกัน ครั้งที่ 5 ป ฮ.ศ 1426 ณ สนามศักดิ์เสนีย โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ จั งหวัด ปตตานี ซึ่ งเป นโครงการที่จัด ขึ้นทุก ปโดยองค การบริหารสว น
จังหวัดปตตานี
ในการจั ด พิ ม พ ค รั้ ง นี้ เราได ต รวจแก ไ ขและขั ด เกลาเนื้ อ หาของ
หนังสือใหดีขึ้น อยางไรก็ตาม ยอมที่จะเลี่ยงไมพนจากขอผิดพลาดที่อาจจะ
เปนเหตุสุดวิสัยของมนุษยปุถุชน จึงใครขอรับฟงคําเสนอแนะจากผูอานทุก
ทานดวยความยินดียิ่ง
ขอขอบคุณผูเรียบเรียงที่ไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ
ในการเขียนหนังสือเลมนี้ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงาม และขอทรง
อํานวยประโยชนจากหนังสือเลมนี้แกมุสลิมผูใฝหาการปฏิบัติตามแบบอยาง
อันดีงามของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทุกคน อามีน

บรรณาธิการ

คํานําผูเรียบเรียง
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ความศานติจงประสบแดศาสนทูต
มุ หั ม มั ด บรรดามิ ต รสหายของท า น ตลอดจนบรรดาผู ที่ เ จริ ญ รอยตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตของทานตลอดไป และขออัลลอฮฺจงประทานความ
สันติ ความเมตตา และความจําเริญแดทุกทาน
ความรูเกี่ยวกับวันอีด เปนเรื่องสําคัญอยางหนึ่งที่มุสลิมทุกคนตอง
เรียนรูและทําความเขาใจใหลึกซึ้ง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตามแบบฉบับของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
แตเนื่องจากวายังไมมีคูมือวันอีดฉบับภาษาไทยที่มีความสมบูรณ
และครอบคลุมพอที่จะเปนแหลงอางอิงแกบรรดาผูสนใจที่ไมสามารถอาน
ภาษาอาหรับและภาษามลายูได ดังนั้นดวยความโปรดปรานของอัลลอฮฺทําให
หนังสือ "อิสลามกับวันอีด" เลมนี้อยูในมือทานได โดยผูเขียนพยายามเรียบ
เรียงดวยสํานวนภาษาที่อานเขาใจงายและสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที
ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวา สาระของหนังสือเลมนี้จะมีคุณูปการ
อยางใหญหลวงในการเผยแผสัจธรรมของอิสลามแกสาธารณชนและผูที่รัก
ซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ด ว ยข อ จํ า กั ด ของเวลาจึ ง อาจทํ า ให เ นื้ อ หาและความสมบู ร ณ ข อง
หนังสือเลมนี้มีขอบกพรองอยูบาง จึงหวังวาคงจะไดรับคําแนะนําและติชมที่
เป น ประโยชน จ ากท า น และขอรั บ ฟ ง ด ว ยความยิ น ดี ยิ่ ง เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า ไป
ปรับปรุง และแกไขเพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้นของหนังสือตอไป
ขอขอบคุณทุกๆฝายที่รวมมือรวมใจเพื่อดําเนินการจัดพิมพหนังสือ
เลมนี้ และขอดุอาอฺตออัลลอฮฺตะอาลาทรงโปรดประทานเตาฟกและฮิดายะฮฺ
แกทุกทานดวยเทอญ อามีน

อุษมาน อิดรีส
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อิสลามกับวันอีด

1. ความหมายของวันอีด
1.1 ความหมายดานภาษา
อี ด เป น ภาษาอาหรั บ ที่ ผั น มาจากกริ ย าของ “อาดะ ยะอู ดุ
เอาดัน” แปลวา เวียนมา วกกลับ หวนมาบรรจบ ครบรอบ
อัล-อัซฮะรีย กลาววา “อีดในทัศนะของคนอาหรับจะหมายถึง
เทศกาลความรื่ น เริ ง หรื อ ความโศกเศร า ที่ ห วนกลั บ มาบรรจบหรื อ
ครบรอบอีกครั้งหนึ่ง”
อิบนุล-อะเราะบีย กลาววา “เหตุที่ถูกเรียกวา “อีด” เพราะมันจะ
เวียนกลับมาพรอมกับนําความรื่นเริงครั้งใหม(มาสูชุมชน)”(1)
วันอีด จะถูกเรียกเนื่องในเทศกาลหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่
หวนมาบรรจบเปนประจําในรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ และในวัน
เดือนปที่ชัดเจนจนเปนธรรมเนียมที่รูกัน ซึ่งอาจจะเปนเทศกาลรายป
รายเดือน หรือรายสัปดาห โดยที่เทศกาลดังกลาวจะหวนกลับมาพรอม
กั บ การต อ นรั บ ของชุ ม ชนด ว ยกิ จ กรรมต า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป น กิ จ กรรมด า น

(1)

ลิซานุล อะร็อบ 9/491, ตาุล อะรูส 8/438
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พิ ธี ก รรมศาสนา กิ จ กรรมสั น ทนาการ กิ จ กรรมประเพณี
กิจกรรมการชุมนุมสังสรรค และกิจกรรมการละเลนหรือความรื่นเริง
ตางๆ(2)
1.2 ความหมายดานนิติศาสตร
วันอีดในดานนิติศาสตรจะหมายถึงวันแหงเทศกาลหรือโอกาส
ใดโอกาสหนึ่ ง ที่ ห วนกลั บ มาบรรจบหรื อ ครบรอบอี ก ครั้ ง อย า งเป น
เนืองนิตยและเปนปกติวิสัย ไมวาจะเปนการหวนกลับมาในรอบป รอบ
สัปดาห หรือรอบเดือนก็ตาม(3) อาทิเชน อีดิลฟฏริ อีดิลอัฎฮา อีดุลมีลาด
(วันเกิด) อีดเราะสุสสะนะฮฺ(วันขึ้นปใหม) และอีดเมาลิด เปนตน
และของขวัญวันอีด จะถูกเรียกวา “อีดิยฺยะฮฺ”
อิบนุ อาบิดีน กลาววา "สาเหตุที่ถูกเรียกวันนี้วาวันอีด เพราะ
อัลลอฮฺทรงนําความเมตตาและความดีตางๆ ของพระองคกลับคืนสูบาว
ของพระองคอีกครั้ง อาทิเชนอนุญาตใหละจากการถือศีลอดหลังจากที่
พระองคทรงหาม(เปนเวลาหนึ่งเดือนเต็ม) การแจกจายซะกาตแกคนจน
การแจกจายเนื้อสัตวอุฎหิยะฮฺ(สัตวกุรบาน) และอื่นๆ และเนื่องจากวา
โดยปกติแลวในวันนี้จะมีแตความสุข สนุกสนาน รื่นเริง กระฉับกระเฉง
และมีสีสันสวยงาม"(4).
ดังนั้น วันอีดจึงถูกเรียกตามโอกาสสําคัญและความรื่นเริงตางๆ
ที่แตกตางกันออกไป ดังนี้
หนึ่ง วันเวลาที่สําคัญ อาทิเชน คําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิ วะสัลลัม เกี่ยวกับความสําคัญของวันศุกรที่วา “แทจริง
(2)
(3)
(4)

เฆาะรีบุลหะดีษฺ ของ อัล-ค็อฏฏอบีย 1/96, อัล-มุฟเราะดาต หนา 355
อิกติฎออฺ อัศ-ศิรอฏ อัล-มุสตะกีม 1/241, วารสารอัล-มะนารฺ (7/97) 19/12/1316 ฮ.ศ.
หาชิยะฮฺ อิบนุ อาบิดีน 2/165
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วันนี้ เปนวันที่อัลลอฮฺทรงบันดาลใหเปนวันอีด(วันสําคัญประจํา
สัปดาห) สําหรับชาวมุสลิม” (5)
สอง สถานที่ชุมนุม เชนคําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสั ล ลั ม ที่ ว า “พวกเจ า จงอย า เอาที่ ฝ ง ศพของฉั น เป น อี ด
(สถานที่ชุมนุมเพื่อประกอบกิจกรรมศาสนา)ของพวกเจา” (6)
สาม งานชุมนุมและกิจกรรมบันเทิงและรื่นเริง เชนคําพูดของ
อิบนุ อับบาสที่วา “ฉันไดไปรวมในวันอีด (รวมชุมนุม ณ สนาม
ละหมาดและกิจกรรมหลังจากนั้น) กับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิ วะสัลลัม” (7)
สี่ กิจกรรมและการละเลนเนื่องในโอกาสครบรอบวันสําคัญ ซึ่ง
โอกาสนี้จะถูกเรียกวาเปนวันอีดมากที่สุด เชนคําพูดของทานนบี
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่อบูบักรฺหามไมใหเด็กหญิง
สองคนฟอนระบําอยูในบานของทานรอซูลในวันอีดโดยมีทาน
หญิงอาอิชะฮฺนั่งดูอยู “โอ อบูบักรฺ เจาจงปลอยนางทั้งสอง(ให
ฟอนรํา)ตอไปเถิด เพราะแทจริงสําหรับทุกประชาชาติจะมีวัน
อีดของพวกเขา และนี่คือวันอีดของพวกเรา” (8)
2. อีดในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
(5)
(6)

(7)
(8)

อัล-บุคอรีย (952), มุสลิม (892)
อิบนุ มาญะฮฺ (1098) จากหะดีษฺของอิบนุ อับบาส และในความหมายเดียวกันนี้จากหะดีษฺ
ของ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ ในบันทึกของ อะหฺมัด 2/203, อิบนุ คุซัยมะฮฺ (2161), อัล-หากิม 1/438,
และอะหฺมัด ชากิรฺ กลาววาเปนหะดีษฺที่ถูกตอง (8016)
อะหฺมัด 2/367, อบู ดาวูด (2042), หะดีษฺหะสัน ดู ตะหฺซีรฺ อัส-สาญิด (96)
อัล-บุคอรีย (962), มุสลิม (884) และดูรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสการเรียกวันอีดในหนังสือ
อิกติฎออฺ อัศ-ศิรอฏิ อัล-มุสตะกีม 1/442
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เราสามารถแบ ง ประเภทของอี ด ที่ มี ร ะบุ อ ยู ใ นอั ล กุ ร อานและ
ซุนนะฮฺออกเปนสามประเภท ดังนี้คือ
2.1 ระบุถึงการมีวันอีดที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทุกประชาชาติ
อัลลอฮฺไดตรัสวา
﴾ﷲ
ِ ﺴﻜﹰﺎ ﱢﻟَﻴ ﹾﺬ ﹸﻛﺮُﻭﹾﺍ ﺍ ْﺳ َﻢ ﺍ
َ ﴿ َﻭِﻟﻜﹸ ﱢﻞ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ ِﺟ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ﻣَﻨ
ความวา “และสําหรับทุกๆประชาชาติ เราไดกําหนดพิธีกรรมทาง
ศาสนาเพื่อพวกเขาจะไดกลาวพระนามของอัลลอฮฺ” (9)
คําวา “พิธีกรรมทางศาสนา” ในที่นี้หมายถึง “วันอีด”(10)
อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา
﴾ﺴﻜﹰﺎ ُﻫ ْﻢ ﻧَﺎ ِﺳﻜﹸﻮ ُﻩ
َ ﴿ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ َﺟ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ﻣَﻨ
ความวา “สําหรับทุกๆ ประชาชาติเราไดกําหนดพิธีกรรมทาง
ศาสนาแกพวกเขา เพื่อใหพวกเขาไดปฏิบัติ(กิจกรรมทางศาสนา)
ในพิธีกรรมดังกลาว” (11)
และคํ า ว า “พิ ธี ก รรมทางศาสนา” ในที่ นี้ ก็ ห มายถึ ง วั น “อี ด ”
เชนเดียวกัน(12)
2.2 ระบุถึงวันอีดของประชาชาติอิสลาม

(9)
(10)

(11)
(12)

อัล-หัจญ (34)
ดูคําอธิบายของอิบนุ อับบาส, อัล-กัลบีย และอัล-ฟรรออฺ ในอัน-นุกัต วัลอุยูน ของ อัลมาวัรฺดี 4/25, ตัฟสีร อิบนุ กะษีรฺ 3/354, อัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ ของ อัส-สุยูฏีย 4/648
อัล-หัจญ (67)
ดูคําอธิบายของอิบนุ กุตัยบะฮฺ ในอัน-นุกัต วัลอุยูน ของ อัล-มาวัรดี 4/39
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อะนัสเลาวา เมื่อครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
เดินทางมายังนครมะดีนะฮฺ ชาวมะดีนะฮฺมีวัน(สําคัญ)อยูสองวันซึ่งพวก
เขาจะจัดกิจกรรมการละเลนกันในสมัยกอนอิสลาม ดังนั้นทานจึงกลาว
วา “แทจริงอัลลอฮฺทรงเปลี่ยนวันทั้งสองใหแกพวกเจาดวยสองวันอื่นที่
ดีกวานั้น นั่นคือวันฟฏริ(วันออกบวชจากเดือนเราะมะฎอน)และวันเชือด
(วันอีดิลอัฎฮา)” (13)
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ฉันถูกสั่งให
ยึดเอาวันอีดิลอัฎฮาเปนวันอีด ซึ่งอัลลอฮฺทรงทําใหมันเปนวันอีดสําหรับ
ประชาชาตินี้” (14)
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “แทจริงวันศุกร
เปนวันอีด ดังนั้นพวกเจาจงอยาทําใหวันอีดของพวกเจาเหมือนกับวันถือ
ศีลอดของพวกเจา(หมายความวาจงอยาถือศีลอดในวันศุกรเพียงวัน
เดียว) เวนแตวาพวกเจาจะถือศีลอดควบกับวันกอนหรือหลังวันศุกรหนึง่
วัน” (15)
2.3 ระบุถึงวันอีดของประชาชาติอื่น
อัลลอฮฺไดตรัสวา
ﺴﻤَﺎ ِﺀ
﴿ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺍ ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮَﻳ َﻢ ﺍ ﹾﻟ ﹼﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺭﱠﺑﻨَﺎ ﹶﺃ ْﻧ ِﺰ ﹾﻝ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ ﻣَﺂِﺋ َﺪ ﹰﺓ ﱢﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ

﴾ﻚ
َ َﺗﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﹶﻟﻨَﺎ ﻋِﻴﺪًﺍ ﱢﻟﹶﺄ ﱠﻭِﻟﻨَﺎ ﻭَﺁ ِﺧ ِﺮﻧَﺎ ﻭَﺁَﻳ ﹰﺔ ﻣِﻨ
ความวา “อีซาบุตรของมัรฺยัม จึงกลาววา ‘ขาแตอัลลอฮฺ ผูเปน
องคอภิบาลของขาพระองค! โปรดไดทรงประทานสํารับอาหาร
(13)
(14)
(15)

อะหฺมัด 3/103, อบู ดาวูด(1134), อัน-นะสาอีย(1556), เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย(1465)
อัน-นะสาอีย 7/212-213, อิบนุ หิบบาน 13/235 (5914)
อะหฺมัด 2/303, อัล-หากิม 1/437, อิบนุ คุซัยมะฮฺ 3/315
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แกพวกขาพระองคลงมาจากฟากฟาดวยเถิด (พวกเรา)จะได(ยึด
เอาวันนั้น)เปนวันแหงการรื่นเริงแกพวกขาพระองค ทั้งแกชนรุน
แรกของพวกข า พระองค แ ละแก ช นรุ น สุ ด ท า ยของพวกข า
พระองค และเพื่อเปนสัญญาณ(แหงความเกรียงไกร)อยางหนึ่ง
จากพระองค’” (16)
หมายความวา “เราจะยึดเอาวันที่พระองคทรงประทานสํารับนั้น
เปนวันอีด(วันสําคัญ) ที่เราและลูกหลานของเราจะเทิดทูนมันตอไป” (17)
อัลลอฮฺทรงเลาถึงวันนัดหมายของมูซากับบรรดานักมายากลวา
﴾﴿ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻣ ْﻮ ِﻋﺪُﻛﹸ ْﻢ َﻳ ْﻮﻡُ ﺍﹾﻟﺰﱢﻳَﻨ ِﺔ
ความวา “มูซาไดกลาววา ‘แทจริงกําหนดวันนัดหมายของพวก
ทานคือวันแหงการประดับประดา’” (18)
คําวา “วันแหงการประดับประดา” ในที่นี้ก็หมายถึงวันอีด ของ

พวกเขา(19)

อัลลอฮฺไดตรัสระบุถึงคุณลักษณะอยางหนึ่งของบาวผูศรัทธาที่
แทจริงของพระองค(อิบาดุรเราะหมาน)วา
﴾ﺸ َﻬﺪُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺰﱡﻭ َﺭ
ْ ﴿ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻟﹶﺎ ِﻳ
(16)
(17)

(18)
(19)

อัล-มาอิดะฮฺ (114)
ดูคําอธิบายของอัส-สุดดีย และอัฏ-เฏาะบะรีย ใน ญะมิอุลบะยาน 7/132 และอัด-ดุรฺรุล
มันษูรฺ 2/610
ฏอฮา (59)
ดูคําอธิบายของมุญาฮิด ในอัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ 2/610 และเกาะตาดะฮฺ, อัส-สุดดีย และอิบนุ
เซด ในตัฟซีรอิบนุ กะษีร 3/250 และอัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ 2/610
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ความว า “และบรรดาผู ที่ ไ ม ช อบมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมที่
จอมปลอม” (20)
คําวา “สิ่งจอมปลอม” ในที่นี้หมายถึงวันอีดตางๆของบรรดาผู
ที่ตั้งภาคีตออัลลอฮฺ(21)
3. ปรัชญาวันอีดในบัญญัติอิสลาม
วันอีดเปนเอกลักษณแหงเทศกาลความสุขสันตและรื่นเริงเฉพาะ
ประการหนึ่งของอิสลาม ที่ประกอบดวยปรัชญาที่ยิ่งใหญ ความหมายที่
ลึกซึ้ง และความเรนลับที่นาอัศจรรย ซึ่งไมสามารถพบเจอในเทศกาล
ตางๆ เพราะอิสลามไดทําใหวันอีดมีความเชื่อมโยงกับความหมายตางๆที่
ทรงคุณคาอยางมหาศาล และมีความสัมพันธกับพิธีกรรมทางศาสนาที่
สามารถยกสถานภาพของมนุษยใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
วั น อี ด เป น สั ญ ลั ก ษณ สํ า คั ญ ในการตอบสนองมนุ ษ ย ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการดั้ ง เดิ ม ของพวกเขา เป น การส ง เสริ ม
ความสัมพันธดานมนุษยธรรม
วันอีดเปนเทศกาลที่ทั้งผูใหญและเด็กๆ คนรวยและคนจน คน
มีเกียรติและประชาชนทั่วไป สามารถมาพบปะสังสรรคและสนุกสนานรื่น
เริงอยางเต็มอิ่มและพรอมเพรียงกันโดยปราศจากการแบงแยกชนชั้น
และฐานะ
และดว ยความประสงค ข องอัล ลอฮฺ เ พื่อ ใหม นุษ ยไ ด บ รรลุถึ ง
ปรัชญาอันทรงคุณคาดังกลาว พระองคทรงกําหนดใหวันอีดในอิสลามมี
(20)
(21)

อัล-ฟุรกอน (72)
ดูคําอธิบายของอิบนุ อับบาส ในอัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ 5/148 และคําอธิบายของ อบู อัล-อาลิ
ยะฮฺ เฏาะวูส, อิบนุ ซีรีน, อัฎ-ฎ็อหฺหาก และอัรฺ-เราะบีอฺ ในตัฟซีรอิบนุ กะษีรฺ 3/354
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ขึ้ น หลั ง จากเหตุ ก ารณ สํา คั ญ ช ว งหนึ่ ง ที่พ ระองค ท รงทดสอบบ า วของ
พระองคในชวงเดือนของการถือศีลอด เปนบททดสอบอันประเสริฐที่
เป ย มด ว ยศาสตร แ ห ง การเสี ย สละ การขจั ด ความทิฐิ และการยั บ ยั้ ง
อารมณและตัณหา ฯลฯ
บททดสอบดังกลาวเปนการตอกย้ําถึงธรรมชาติแหงสัจธรรม
ของอิสลาม นั่นคือ เสรีภาพ ความตองการ และการเลือกทางเดินชีวิต
วันอีดจึงเปนฤดูกาลแหงความรื่นเริงและสุขสันต เพราะมนุษย
สามารถมีชัยเหนือบททดสอบดังกลาว และสามารถยกสถานะของตนเอง
จากผูที่ชอบสนองตามอารมณและตัณหา สูผูที่สามารถควบคุมอารมณ
ทั้ ง ดา นการกระทํ า เกี ย รติ และเสรีภ าพ ทั้ ง ยั ง สามารถควบคุ ม ความ
ตองการทางธรรมชาติที่มีอยูในจิตใจและในตัวเอง สามารถเอาชนะความ
หิวโหย ความยากลําบาก ความหมกมุนในทรัพยสิน ทิฐิและตัณหาดวย
จิตใจที่ยินดี
ดังนั้นเมื่อมุสลิมมีชัยเหนือบททดสอบอันยากลําบากดังกลาว
เขาจึงสมควรที่จะไดรับรางวัลและการชมเชย ดวยการจัดใหมีเทศกาลวัน
รื่นเริงหรือวันอีดขึ้น เพื่อชื่นชมและเฉลิมฉลองกับความสําเร็จของเขา
อยางเต็มอิ่ม
ไมเพียงเทานั้น วันอีดยังเปนสัญญาณที่แสดงใหประชาชาติเห็น
วา พวกเขายังมีความสามารถและมีความแข็งแกรงที่จะเปลี่ยนแปลง
แบกรับ อดทน และสรางความสําเร็จในชีวิต เพราะสิ่งตางๆเหลานี้ได
แสดงออกมาอยางชัดเจนในดานจิตวิญญาณของพวกเขาในวันอีด
ใช นี่ คื อ วั น อี ด ที่ ส ามารถตอกย้ํ า ถึ ง ความหมายที่ แ ท จ ริ ง ของ
ความเปนพี่นอง และความเห็นอกเห็นใจกัน จนกระทั่งทุกคนรูสึกไดถึง
ความรื่นเริงและสุขสันต ดวยเหตุนี้อิสลามจึงมีบัญญัติใหมีการแจกจาย

22

อิสลามกับวันอีด

ซะกาตฟฏเราะฮฺกอนวันอีด เพื่อที่จะขจัดความยากจนใหหมดสิ้นกอนถึง
วันอีด
ในขณะเดี ย วกั น อิ ส ลามก็ เ รี ย กร อ งมุ ส ลิ ม ทุ ก คน แม ก ระทั่ ง
บรรดาผูที่ขัดสนใหจายซะกาต เพื่อที่พวกเขาจะไดภูมิใจวา อยางนอยก็มี
หนึ่งวันในรอบปที่เขากลายเปนคนมือบนหรือผูใหบาง ทําใหวันอีดของ
เขาเต็มไปดวยความสุขสันตอันเต็มเปยม
ที่สําคัญอิสลามสงเสริมใหมีการจัดพิธีกรรมการละหมาดอีด ณ
ลานกวาง และสงเสริมใหมุสลิมทุกคน ทั้งชายหญิง เด็กๆ และคนแกชรา
แมกระทั่งสตรีที่มีประจําเดือน ออกสูสนามดังกลาวอยางพรอมเพรียงกัน
ดวยการแตงกายดวยเสื้อผาที่สวยงาม และการกลาวตักบีรฺที่ดังกึกกอง
ตลอดระยะทางสูสนามละหมาด อันเปนสัญญาณแหงชัยชนะที่ถูกปาว
ประกาศไปทั่วทุกแหลงหลา
ดังนั้นวันอีดจึงเปนสัญลักษณที่มีความหมายตางๆที่ทรงคุณคา
มหาศาลดังตอไปนี้
ความหมายดานศาสนา นั่นคือ เปนวันแหงการขอบคุณองคอภิบาล
เจาที่ทําใหสามารถฝกตนและอดทนอยูในระเบียบขอบังคับจนสิ้นสุด
วาระการทดสอบ
ความหมายดานมนุษยธรรม นั่นคือ เปนวันแหงการพบปะกันบน
พื้นฐานแหงความรัก ความเมตตา และความโอบออมอารี ระหวาง
ความเข ม แข็ ง ของคนรวยและความอ อ นแอของคนจน ภายใต
สัญ ลักษณของการจ ายซากาต การเอื้อ เฟอเผื่อ แผ และการเลี้ยง
อาหาร
ความหมายดานจิตใจ นั่นคือ เปนวันแหงการประกาศชัยชนะของ
จิตใจเหนืออารมณตัณหาและความตองการที่ไรขอบเขต
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ความหมายด า นเวลา นั่ น คื อ เป น เสี้ ย วหนึ่ ง ของเวลาที่ เ จาะจงไว
สําหรับลบลางความเศราหมอง ความตรากตรําในชีวิต พรอมกับ
จุดชนวนและรวบรวมพลังการตอสูบนหนทางขางหนาใหเขมแข็งและ
พรอมที่จะฟนฝาอีกครั้งหนึ่ง
ความหมายดานสังคม นั่นคือ เปนวันของเด็กๆที่เต็มเปยมดวยความ
สนุกสนานเฮฮา เปนวันของผูขัดสนที่ไดรับความสะดวกสบายและ
บรรเทาความแรนแคน เปนวันของเครือญาติที่มารวมสานสัมพันธให
แนนแฟนยิ่งขึ้น เปนวันแหงมิตรสหายที่มาพบเจอกันและถามไถ
ทุกขสุขหลังจากที่ไดพลัดพรากจากกัน เปนวันแหงสังคมที่ผลัดกัน
ใหอภัยและเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน
4. วันอีดในอิสลาม
4.1 ประวัติวันอีดในอิสลาม
ตามธรรมเนียมของแตละประชาชาติมักจะยึดเอาวันตางๆที่มี
ความสําคัญดานประวัติศาสตร หรือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันนั้น
มาตั้งเปนวันอีด แตวันอีดในอิสลามจะแตกตางอยางสิ้นเชิงกับวันอีด
เหลานั้น เพราะบัญญัติวันอีดในอิสลามจะมีความสัมพันธอยางแนบแนน
กับกิจกรรมศาสนา
ดังนั้นเราจึงพบวาวันอีดิลฟฏรฺจะมีความเกี่ยวพันกับการสิ้นสุด
ของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน สวนอีดิลอัฎฮาจะมีความเกี่ยวพัน
กับเทศกาลหัจญและวันอะเราะฟะฮฺ
เมื่อครั้งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอพยพไปยัง
มหานครมะดีนะฮฺ ทานพบวามีอยูสองวันที่ชาวอันศอรฺจะจัดงานเฉลิม
ฉลองในวั นนั้ นมาตั้ งแตสมัยกอนอิสลาม ดัง นั้ นทานจึงกล าว(แกชาว
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มุสลิม)วา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงเปลี่ยนและทดแทนใหกับพวกเจาดวย
วันที่ประเสริฐกวาวันทั้งสอง นั่นคือวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา” (22)
อะหฺมัด อับดุรเราะหฺมาน อัลบันนา กลาวถึงเหตุผลของบัญยัติ
วันอีดทั้งสองวา "เพราะวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา เปนวันที่อีดที่อัลลอฮฺ
ทรงบัญญัติและเลือกไวสําหรับบาวของพระองค และเพราะวันอีดทั้งสอง
มีขั้นหลังจากการปฏิบัติหลักการอิสลามที่ยิ่งใหญ นั่นคือ การทําหัจญ
และการถือศีลอด ซึ่งเปนชวงเวลาที่อัลลอฮฺทรงสัญญาวาจะอภัยโทษแก
บรรดาผู ทํ า หั จ ญ แ ละผู ถื อ ศี ล อด และจะทรงโปรยความเมตตาของ
พระองคสูบาวของพระองคทุกๆคนที่มีความจงรักภักดีตอพระองค"(23)
โดยวันอีดทั้งสองจะเริ่มดวยพิธีกรรมการละหมาดสองร็อกอัตที่
แตกตางจากวิธีการละหมาดทั่วไปเล็กนอย นั่นคือ
1. จั ดให มีการละหมาดอยางพรอมเพรียงกันที่ลานกวางหรื อ
สนาม(ไมใชมัสญิด ยกเวนในกรณีที่จําเปน)
2. มี รู ป แบบเพิ่ ม เติ ม เล็ ก น อ ย นั่ น คื อ การกล า วตั ก บี รฺ ก อ น
อานอัล-ฟาติฮะฮฺ ซึ่งเปนที่รูจักในนามของตักบีรฺ ซะวาอิด
3. มีการอานคุฏบะฮฺหลังละหมาด
4.2 วันอีดในบัญญัติอิสลาม
วันอีดเปนวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่เราไมสามารถกําหนด
ขึ้นเองไดนอกจากไดรับการถายทอดมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
(22)

(23)

อะหฺมัด 3/103, อบู ดาวูด (1124), อัน-นะสาอีย 3/277, อัล-หากิม 1/294, อัล-บะเฆาะวีย
4/292
อัล-ฟตหุ อัรฺ-ร็อบบานีย 6/119
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วะสัลลัม เทานั้น ทั้งดานวันเวลา พิธีกรรม และวิธีการตอนรับและเฉลิม
ฉลอง ซึ่งพอสังเขปไดดังนี้คือ
1. อีดประจําสัปดาห
วั น ศุ ก ร ถื อ ได ว า เป น วั น อี ด ประจํ า สั ป ดาห ข องชาวมุ ส ลิ ม ซึ่ ง
บรรดาชาวมุสลิมจะมีการรวมตัวกันอยางพรอมเพรียงกันเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกวาละหมาดวันศุกร ซึ่งอัลลอฮฺทรงประทานให
เปนของขวัญแกประชาชาติอิสลามเปนการเฉพาะ หลังจากที่ชาวยิวและ
คริสตไดเลือกเอาวันเสารและวันอาทิตยเปนวันสําคัญประจําสัปดาหของ
พวกเขา
ในวันนี้อิสลามหามไมใหมีการถือศีลอดเชนเดียวกับวันอีดอื่นๆ
สงเสริมใหทําความสะอาดและอาบน้ําชําระรางกาย และแตงกายดวย
เสื้อผาที่สะอาด เพราะสัญลักษณประจําวันอีดคือการแตงกายดวยเสื้อผา
ที่สวยงาม การรวมตัวเพื่อถามไถทุกขสุขซึ่งกันและกัน และใหมีการกิน
ดื่มอยางสุขสําราญ
อิบนุ คุซัยมะฮฺระบุวา “บทวาดวยหลักฐานที่บงชี้วาวันศุกรคือ
วันอีด และการหามไมใหถือศีลอดในวันนั้น เพราะเปนวันอีด” แลวทานก็
ยกหะดีษฺที่เลาโดย อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เพื่อเปนหลักฐานสนับสนุนวา “ฉัน
ไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “แทจริงวันศุกร
คือวันอีด ดังนั้น พวกเจาจงอยาทําใหวันอีดของพวกเจาใหเหมือนกับวัน
ถือศีลอดของพวกเจา เวนแตวาพวกเจาไดถือศีลอดมาแลวหนึ่งวัน หรือ
จะถือศีลอดในวันถัดไปอีกหนึ่งวัน” (24)

(24)

อะหฺมัด 2/303, อัล-หากิม 1/437, อิบนุ คุซัยมะฮฺ 3/315 (3161)
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2. อีดิลฟฏรฺ
อีดิลฟฏรฺเปนวันแรกของการออกจากเทศกาลถือศีลอดของชาว
มุสลิม (วันที่ 1 ของเดือนเชาวาล) เปนวันแหงรางวัลและการตอบแทน
สําหรับผูที่ผานการทดสอบประจําปในเดือนเราะมะฎอน ดวยการบังคับ
ตัว เองด ว ยจิ ต ศรั ท ธาที่มุ ง มั่ น จากการกิ น ดื่ ม อยู ใ นความสํ า รวมตน
ลดละกิเลสตัณหา และยืนฟงการอานอัลกุรอานในละหมาดตะรอวีหฺเปน
เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มตลอดค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอน
พรอมทั้งฝกฝนดานความโอบออมอารีและความมีจิตเมตตาและ
กรุณาตอผูที่ดอยโอกาสและออนแอกวา ในชวงเดือนเราะมะฎอนเปน
เวลาหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อขัดเกลาตนเองทั้งกายใจ
ดั ง นั้ น หลั ง จากที่ พ วกเขาสํ า เร็ จ ออกจากเบ า หลอมแห ง การ
ทดสอบพรอมกับจิตสํานึกแหงมนุษยธรรมที่เปยมลน อิสลามจึงประกาศ
ใหวันนี้เปนวันอีด(วันแหงเทศกาลการเฉลิมฉลอง)ที่ยิ่งใหญของพวกเขา
พรอมกับสั่งใหมีการบริจาคทานแกบรรดาผูที่ขัดสน ซึ่งเปนที่รูจักในนาม
ของ “ซะกาตฟฏเราะฮฺ” ควบคูไปกับการละหมาดอีด
อัลลอฮฺไดตรัสวา
﴾ﺼﻠﱠﻰ
َ ﺢ ﻣَﻦ َﺗ َﺰﻛﱠﻰ َﻭ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ ﺍ ْﺳ َﻢ َﺭﱢﺑ ِﻪ ﹶﻓ
َ ﴿ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻠ
ความวา “แทจ ริง ยอมประสบความสํา เร็จแลว นั่นคือผูที่ขัด
เกลาตัวเองใหบ ริสุท ธิ์(ด วยการถื อศี ลอดและบริจาคทาน) และกล าว
(สรรเสริญ)พระนามของอัลลอฮฺ พรอมทั้งดํารงการละหมาด(อีดิลฟฏรฺ)”
(25)

(25)

อัล-อะอฺลา (14-15) และดูคําอธิบายของอบู สะอี๊ด อัล-คุดรีย และ อิบนุ อุมัรฺ ใน ญามิอุล
บะยาน 20/156-157, มะอาลิมุล ตันซีล 4/477

อุษมาน อิดรีส

27

3. อีดิลอัฎฮาหรืออีดกุรบาน
อีดิลอัฎฮาคือวันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเปนวันที่ถัดจาก
วั น อะเราะฟะฮฺ ห นึ่ ง วั น และเป น วั น ส ง ท า ยของสิ บ วั น แรกของเดื อ น
ซุลหิจญะฮฺที่การปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกลาวจะมีความประเสริฐที่สุด
และอัลลอฮฺจะพึงพอใจที่สุด เพราะเปนวันหัจญอักบัรฺ(หัจญใหญ)
นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา
“ไมมีวันใดๆที่การปฏิบัติ(ความดีและศาสนกิจ)จะเปนที่
ชอบใจของอัลลอฮฺมากกวาการปฏิบัติในสิบวัน(แรกของ
เดือนซุลหิจญะฮฺ)...” (26)
“วันที่ประเสริฐที่สุด ณ อัลลอฮฺ คือวันนะหัรฺ(วันอีดิลอัฎฮา)” (27)
“วันนะหัรฺคือวันหัจญอักบัรฺ” (28)
ถึงแมวาอีดิลอัฎฮาจะตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮฺก็ตาม
แตดวยความยิ่งใหญของอีดิลอัฎฮา (ซึ่งเปนอีดที่ยิ่งใหญที่สุดในรอบป
และยิ่ ง ใหญ ก ว า วั น อี ดิ ล ฟ ฏ รฺ (29) ) อิ ส ลามจึ ง ได ผ นวกเอาวั น ที่ 9
ซุลหิจญะฮฺ หรื อวั นอะเราะฟะฮฺ และวันที่ 11-13 ซุ ลหิจญะฮฺ หรือวัน
ตั ชฺ รี ก (30) เข า กั บ วั น อี ดิ ล อั ฎ ฮาด ว ย ดั ง นั้ น เทศกาลวั น อี ดิ ล อั ฎ ฮาจึ ง มี
ทั้งหมด 5 วัน ดวยกัน
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

อัล-บุคอรีย 1:246, อบู ดาวูด (2438), อัต-ติรฺมิซีย (757)
อะหฺมัด 4/350, อบู ดาวูด (1765), อิบนุ คุซัยมะฮฺ 4/294, อิบนุ หิบบาน (2800)
มุสลิม (1347)
ดูคําพูดของอิบนุ รอญับ ใน ละฏออิฟ อัล-มะอาริฟ (482)
ดวยเหตุนี้วันตัชฺรีกจึงเปนวันที่ไมอนุญาตใหถือศีลอด และเปนวันที่อนุญาตใหทําการเชือด
สัตวกุรบานตอเนื่องจากวันอีดหรือวันนะหัรฺอีกดวย (ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/184)
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “วันอะเราะฟะฮฺ
วันเชือดกุรบาน(วันอีดิลอัฎฮา) และวันตัชฺรีกทั้งสามเปนวันอีดของเรา
ชาวมุสลิม เปนวันแหงการกินและดื่ม” (31)
เพียงแตอิสลามสงเสริมใหชาวมุสลิมที่ไมไดทําหัจญถือศีลอดใน
วันอะเราะฟะฮฺ(32) นอกจากบรรดาฮุจญาตที่กําลังทําพิธีกรรมอยู ณ ทุง
อะเราะฟะฮฺเทานั้นที่สงเสริมใหกินดื่มในวันนี้ เพื่อที่จะไดมีแรงในการ
ปฏิบัติศาสนกิจอันหนักหนวงในพิธีกรรมหัจญ(33)
4. อีดอับรอรฺ (รายอหก)
วันอี ดอั บรอรฺ (อีดของบรรดาผูกระทําดี)หรือรายอหกจะมีขึ้น
หลังจากที่ชาวมุสลิมบางกลุมเสร็จสิ้นจากการถือศีลอดหกวันแรกของ
เดือนเชาวาล (เริ่มจากวันที่ 2 จนถึงวันที่ 7) และจะเฉลิมฉลองกันในวันที่
แปดของเดือนเชาวาล ดวยเหตุนี้จึงเปนที่รูจักกันในนามของ “รายอหก”
โดยตามธรรมเนี ย มแล ว ในวั น นั้ น จะมี ก ารแต ง กายอย า ง
สวยงามเฉกเชนวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา และมีพิธีกรรมการละหมาด
ตัสบีหฺ มีการจัดเลี้ยงอาหารอยางเอิกเกริก และตอดวยการเยี่ยมกุโบรฺ
อยางครึกครื้น
เนื่องจากวันอีดอับ รอรฺหรือรายอหกเปนที่ รูจักของชาวมุสลิม
โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการจัดงานเฉลิมฉลอง
อยางใหญโตกวาวันอีดิลฟฏรฺ ถึงแมจะวาไมมีหลักฐานและแบบอยางจาก
(31)
(32)

(33)

อะหฺมัด 4/152, อบู ดาวูด (2419), อัต-ติรฺมิซีย (773), อัน-นะสาอีย 5/252
ดู บทความของหองสมุดอิกเราะอฺเรื่อง “ซุลหิจญะฮฺเดือนแหงการแสวงหา”
www.iqraOnline.org และ www.muslimthai.com
อัล-บุคอรีย 2/702, มุสลิม 2/791 จากหะดีษฺของอุมมุลฟฎลฺ บินตุ อัล-หาริษฺ

ใน
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การปฏิ บั ติ ข องท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม และบรรดา
เศาะหาบะฮฺของทานตลอดจนบรรดาตาบิอีนและชนสะลัฟรุนแรกก็ตาม
ดัง นั้นผูเ ขี ยนจึง คิ ดวานาจะนําทัศนะของอุละมาอฺที่ น าเชื่อถื อ
บางท า น โดยเฉพาะอุ ล ะมาอฺ ใ นสั ง กั ด มั ซ ฮั บ ชาฟ อี ย เกี่ ย วกั บ วั น อี ด
อับรอรฺมานําเสนอ เพื่อใหผูอานนําไปทบทวนถึงขอเท็จจริงของวันอีด
อับรอรฺนี้และตัดสินดวยตนเองวาสมควรจะเรียกวาเปนวันอีดในอิสลาม
อีกวันหนึ่งหรือไม
อิบนุหะญัรฺ อัล-ฮัยตะมีย กลาววา
“เปนที่ชัดเจนยิ่งวา ไมอนุญาตใหผูใดยึดมั่นและศรัทธา
วาวันที่แปดของเดือนเชาวาลเปนวันอีดที่มีถูกบัญญัติไว
ในอิสลาม ดั่งเชนวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา ยิ่งกวานั้น
อุละมาอฺบางทานถึงกับระบุวา ไมอนุญาตใหเรียกวันนั้น
วาวันอีดที่ควรแกการแสดงออกดวยสัญลักษณตางๆของ
วันอีด เชนการสวมเสื้อผาที่สวยงาม การจัดเลี้ยงอาหารที่
หลากหลายชนิด และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เฉกเชนการปฏิบัติในวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา” (34)
ทานเชคอิบนุ อุษัยมีน กลาววา "มุสลิมบางคนมีความเชื่อวาวันที่
แปดของเดือนเชาวาลเปนวันอีดและพวกเขาเรียกวันนี้วา "อีดอับรอรฺ"
จนถึงกับมีบางคนในหมูพวกเขาถามวา "อนุญาตใหถือศีลอดในวันนี้ไหม
เพราะวันนี้เปนวันอีดอับรอรฺ?" ความเชื่อที่วาวันนี้เปนวันอีดไมถูกตอง
เพราะวั น ที่ แ ปดของเดื อ นเชาวาลไม ไ ด เ ป น วั น อี ด สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ดี
(อับรอรฺ)หรือผูปฏิบัติไมดี(ฟุจญารฺ) แตมันเปนเพียงวันธรรมดาๆวันหนึ่ง
(34)

อัล-ฟะตาวี อัล-ฟกฮียะฮฺ อัล-กุบรอ 1/272 และดูคําพูดของอิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺใน มัจญมูอฺ
อัล-ฟะตาวีย 25/298 และอัล-อิคติยารฺ อัล-ฟกฮิยะฮฺ หนา 199
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ที่ไมอนุญาตใหมีการอุตริดวยพิธีกรรมตางๆที่เปนสัญลักษณของวันอีด
เปนอันขาด และจงอยาละทิ้งการถือศีลอดในวันนั้น และจงอยาอุตริดวย
การจัดเลี้ยงอาหารตางๆและการใหบริจาคทาน เพราะแทจริงบัญญัติวัน
อีดในอิสลามมีเพียงสามวันเทานั้น นั่นคือ อีดิลฟฏรฺ อีดิลอัฎฮา และอีด
วันศุกร และจะไมมีวันอีดในอิสลามอื่นจากนั้น"(35)

(35)

ฟะตาวี อิบนุ อุษัยมีน www.binothaimeen.com

ภาคที่สอง : การปฏิบัติตนในวันอีด
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1. หามถือศีลอดในวันอีด
อบู สะอี๊ ด อั ล -คุ ด รี ย กล า วว า “ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม ห า มไม ใ ห ถื อศี ล อดในวั น อี ดิ ล ฟ ฏ รฺ แ ละวั น นะหั รฺ ( วั น อี ดิ ล อัฎฮา)” (36)
อุ มั รฺ อิ บ นุ อั ล -ค็ อ ฏฏอบ กล า วในคุ ฏ บะฮฺ อี ด ว า “โอ พวกท า น
ทั้งหลาย แทจริง ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหามพวก
ทานไมใหถือศีลอดในสองวันอีด วันแรกเปนวันที่พวกทานออกจากการ
ถือศีลอด และอีกวันหนึ่งเปนวันที่พวกทานกินเนื้อกุรบาน” (37)
อิมาม อัน-นะวะวีย กลาววา “บรรดาอุละมาอฺตางมีมติเปนเอก
ฉันทวาหามถือศีลอดในวันอีดทั้งสองอยางเด็ดขาด ไมวาจะเปนการถือ
ศี ล อดนะซั รฺ ( การบนบานต อ พระผู เ ป น เจ า ) หรื อ สุ นั ต หรื อ ชดเชย
(กัฟฺฟาเราะฮฺ) หรืออื่นๆ ก็ตาม ถึงแมวาเขาจะเจาะจงนะซัรฺถือศีลอดใน
สองวันนี้ก็ตาม ตามทัศนะของมัซฮับชาฟอียและอุละมาอฺสวนใหญไมถือ
วาการนะซัรฺของเขามีผลบังคับใหเขาตองถือศีลอด และไมจําเปนตองถือ
ศีลอดชดเชยดวย” (38)
(36)
(37)
(38)

อัล-บุคอรีย (1991), มุสลิม (827)
อัล-บุคอรีย (4519)
ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 8/15

อุษมาน อิดรีส

33

เช น เดี ย วกั บ วั น ตั ชฺ รี ก ทั้ ง สาม เพราะมั น รวมอยู ใ นบรรดาวั น
อีดิลอัฎฮาดวย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “พวก
เจาจงอยาถือศีลอดในวันเหลานี้ (หมายถึงวันตัชฺรีก) เพราะแทจริงวัน
เหลานั้นเปนวันแหงการกินดื่มและวันกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ” (39)
2. กลาวตักบีรฺ
ตักบีรฺเปนคํากลาวหลักของวันอีดทั้งสอง ดังนั้นจึง ตองกลาว
ตักบีรฺใหมากๆ ในคืนวันอีดทั้งสอง ทั้งที่บาน ในมัสญิด และตามถนน
หนทาง เพื่อเปนการปาวประกาศไปทั่วทุกซอกซอย ถึงชัยชนะและความ
ตอนรั บ การมาเยื อ นของวันอี ด โดยเฉพาะในวันอีดิ ลฟฏรฺ (40) เพราะ
อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา
﴾ﷲ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ َﻫﺪَﺍ ﹸﻛ ْﻢ
َ ﴿ َﻭِﻟُﺘ ﹶﻜﱢﺒﺮُﻭﹾﺍ ﺍ
ความวา “และเพื่อที่พวกเจาจะไดกลาวตักบีรฺ(ประกาศ
ความเกรียงไกร)แดอัลลอฮฺ ในสิ่งที่พระองคไดทรงชี้ทาง
แกพวกเจา” (41)
2.1 ตักบีรฺในวันอีดิลฟฏรฺ
การกลาวตักบีรฺในวันอีดิลฟฏรฺจะเริ่มตนเมื่อตะวันลับขอบฟา
ของวันสุดทายของเดื อนเราะมะฎอน และจะสิ้นสุดลงเมื่ อเริ่มทําการ
(39)
(40)
(41)

อะหฺมัด (10286) และซิลซิละตุล อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ ของ อัล-อัลบานีย (3573)
อัล-มุฆนีย 3/278, อิรวาอุลเฆาะลีลฺ 3/122
อัล-บะเกาะเราะฮฺ (185)
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ละหมาดอี ด ซึ่ ง จะส ง เสริ ม ให กลา วตั ก บีรฺ ใ นทุก ๆสถานที่ โดยเฉพาะ
ในชวงเชาของวันอีด ตลอดระยะทางสูสนามละหมาด
สวนการกลาวตักบีรฺหลังละหมาดฟรฎหรือตักบีรฺมุก็อยยัดนั้น
ไมสงเสริมใหกระทําในวันอีดิลฟฏรฺ ตามทัศนะของอุละมาอฺสวนใหญ
และมัซฮับชาฟอีย เพราะไมปรากฏหลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาสะลัฟรุนแรกวามีการปฏิบัติกันเชนนั้น
2.2 ตักบีรฺในวันอีดิลอัฎฮา
การกลาวตักบีรฺเนื่องในโอกาสวันอีดิลอัฎฮา จะเริ่มตั้งแตวันแรก
ของเดือนซุลหิจญะฮฺตามทัศนะที่ถูกตอง และจะดําเนินไปจนถึงเย็นของ
วันที่ 13 ซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเปนวันสุดทายของวันตัชฺรีก
มีหลักฐานจากพระดํารัสของอัลลอฮฺวา
﴾ﺕ
ٍ ﷲ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳﱠﺎ ٍﻡ َﻣ ْﻌﻠﹸﻮﻣَﺎ
ِ ﴿ َﻭَﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮُﻭﹾﺍ ﺍ ْﺳ َﻢ ﺍ
ความว า “และเพื่ อ พวกเขาจะได ร ว มกล า วพระนาม
ของอัลลอฮฺในบรรดาวันที่เปนที่รูกัน” (42).
คําวา “บรรดาวันที่เปนที่รูกัน” ในที่นี้หมายถึง 10 วันแรกของ
เดือนซุลหิจญะฮฺ ตามทัศนะของอิบนุ อับบาส ซึ่งปจจุบันเราแทบจะพูด
ไดวาซุนนะฮฺนี้ถูกลืมไปแลวและมีมุสลิมนอยคนที่ปฏิบัติกัน
มี ร ายงานจากหะดี ษฺ มุ อั๊ ล ลั ก (หะดี ษฺ ที่ ไ ม ร ะบุ ส ายรายงาน)
ของอัล-บุคอรียวา “อิ บนุ อุมัรฺและอบู ฮุ ร็อยเราะฮฺ ไดเดินออกไปยั ง
ตลาดในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺพรอมกับกลาวตักบีรฺ และผูคน
ตางก็กลาวตักบีรฺตามทั้งสองคน”
(42)

อัล-หัจญ (28)
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อัลลอฮฺไดตรัสวา
﴾ﺕ
ٍ ﷲ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳﱠﺎ ٍﻡ ﱠﻣ ْﻌﺪُﻭﺩَﺍ
َ ﴿ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﹾﺍ ﺍ
“และพวกเจาจงกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺในบรรดาวันที่ถูก
นับไว” (43)
คําวา “บรรดาวันที่ถูกนับไว” ในที่นี้หมายถึง วันที่ 11-13 หรือ
วันตัชฺรีก ตามทัศนะของอุละมาอฺสวนใหญ(44).
สวนการกลาวตักบีรฺมุก็อยยัดหรือตักบีรฺหลังละหมาดฟรฎในวัน
อีดิลอัฎฮานั้น จะเริ่มตนตั้งแตเชาของวันอะเราะฟะฮฺจนถึงเย็นของวันที่
13 ซุลหิจญะฮฺ (หลังละหมาดอัศริในวันสุดทายของวันตัชฺรีก) (45)
เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความ
วา “บรรดาวันตัชฺรีก เปนวันของการกินดื่มและวันแหงการกลาวรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ” (46)
2.3 การตักบีรฺของสตรี
สวนสตรีก็สงเสริมใหกลาวตัรบีรเชนเดียวกับบุรุษ แตควรกลาว
ตักบีรฺดวยน้ําเสียงที่พอเหมาะกับพวกนาง(47)

(43)
(44)

(45)
(46)
(47)

อัล-บะเกาะเราะฮฺ (203)
ดูทัศนะของอุละมาอฺใน ญามิอุล บะยาน 2/176-177, อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกามิลกุรอาน 1/3,
อัล-บะหฺรุลมุหีฏ 2/109-110, อัหกามุลกุรอาน ของ อิบนุล-อะเราะบีย 1/125,315
อัล-มัจญมูอฺ 5/39-43
ดูหะดีษฺ อุมมุ อะฏิยะฮฺ ใน อัล-บุคอรีย (971), มุสลิม (890)
ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 8/15
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2.4 สํานวนของตักบีรฺ
ยังไมพบรายงานที่นาเชื่อไดเกี่ยวกับสํานวนตักบีรฺของทานนบี
ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม ในวั น อี ด แต ก็ มี สํ า นวนตั ก บี รฺ ที่ มี ส าย
รายงานที่นาเชื่อถือไดจากเศาะหาบะฮฺบางทาน ดังนี้ คือ
 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ، [ ] ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،)) ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
(( ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ،ﺃﻛﱪ
ความวา “อัลลอฮฺคือผูยิ่งใหญ อัลลอฮฺคือผูยิ่งใหญ (อัลลอฮฺคือ
ผูยิ่งใหญ(48)) ไมมีพระเจาที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺ
คื อ ผู ยิ่ ง ใหญ อั ล ลอฮฺ คื อ ผู ยิ่ ง ใหญ และมวลการสรรเสริ ญ
ทั้งหลายเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ” (49)
อิมาม อัช-ชาฟอียไดเสนอใหนําเอาสํานวนการตักบีรฺของทานนบี
ศ็อลลัลลฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม บนเขาซอฟาและมัรฺวะฮฺ(50) นั่นคือ
ﷲ
ِ  َﻭ ُﺳ ْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ،ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟ ﹼﻠ ِﻪ ﹶﻛِﺜ ْﻴﺮًﺍ
َ  ﻭَﺍ ﹾﻟ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮُ ﹶﻛِﺒ ْﻴﺮًﺍ
ُ )) ﺍ
ﲔ
َﺼ
ِ ﺨ ِﻠ
ْ ُﷲ َﻭ ﹶﻻ َﻧ ْﻌﺒُﺪُ ِﺇ ﱠﻻ ِﺇﻳﱠﺎ ُﻩ ﻣ
ُ  ﹶﻻ ﺇِﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ،ﺻ ْﻴﻼﹰ
ِ ﺑُ ﹾﻜ َﺮ ﹰﺓ َﻭﹶﺃ
،ُﷲ َﻭ ْﺣ َﺪ ﻩ
ُ  ﹶﻻ ﺇِﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ،ﹶﻟﻪُ ﺍﻟ ﱢﺪ ْﻳ َﻦ َﻭ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻛ ِﺮ َﻩ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺎ ِﻓﺮُﻭ ﻥﹶ
 ﹶﻻ،ُﺏ َﻭ ْﺣ َﺪﻩ
ُ  َﻭ َﻫ َﺰ َﻡ ﺍ َﻷ ْﺣﺰَﺍ،ُﺼ َﺮ َﻋ ْﺒ َﺪﻩ
َ  َﻭَﻧ،ُﻕ َﻭ ْﻋ َﺪﻩ
َ ﺻ َﺪ
َ
((ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ  ﻭَﺍ،ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﷲ
(48)
(49)

(50)

อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/165 (เปนสํานวนที่เพิ่มเติมจากรายงานอีกสายหนึ่ง)
อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/165 เป นสํานวนรายงานที่เ ปนที่รูจักมากกวาสํานวนรายงานข างต น
(อิรฺวาอุล เฆาะลีลฺ 3/125)
อัล-อุมม 1/401
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ความว า “อั ล ลอฮฺ คื อ ผู เ ป น ที่ สุ ด แห ง ความยิ่ ง ใหญ และการ
สรรเสริญอยางมากมายเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์
แดอัลลอฮฺทั้งเชาและเย็น ไมมีองคอภิบาลใดๆ ที่ควรแกการ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และเราจะไมเคารพภักดีนอกจาก
พระองค แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย ว ด ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จต อ พระองค
ถึงแมวาบรรดาผูปฏิเสธจะชิงชัง ไมมีองคอภิบาลใดๆ ที่ควรแก
การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียว พระองค
ทรงเปนผูที่สัจในสัญญา และทรงชวยเหลือบาวของพระองค
และทรงทําใหกลุมศัตรูพายแพดวยพระองคเพียงผูเดียว ไมมี
องค อ ภิ บ าลใดๆที่ ค วรแก ก ารเคารพภั ก ดี น อกจากอั ล ลอฮฺ
และอัลลอฮฺคือผูยิ่งใหญ”(51)
3. จายซะกาตฟฏเราะฮฺและเชือดสัตวกุรบาน
3.1 หุกมซะกาตฟฏเราะฮฺ
ก อ นที่ จ ะละหมาดอี ดิ ล ฟ ฏ รฺ ทุ ก คนวาญิ บ ต อ งชํ า ระซะกาต
ฟฏเราะฮฺเสียกอนไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ ทาสหรือไท หญิงหรือชาย
(52)
(สําหรับตนเอง ภรรยา ลูก และผูที่อยูใตการดูแล)(53) ดวยอาหาร
ประจําทองถิ่น(ขาวสาร)คนละ 4 ลิตร(54) หรือประมาณ 2.5 กิโล

(51)
(52)
(53)
(54)

อัล-อุมม 1/241, มุฆนิล มุหฺตาจญ 1/315
อัล-บุคอรีย 1/382, มุสลิม 3/70
อัด-ดาเราะกุฏนีย (220), อัล-บัยฮะกีย 4/161
อัล-บุคอรีย (1503, 1510), มุสลิม (984,985), อิบนุ คุซัยมะฮฺ 4/80, อัล-หากิม 1/408,410
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3.2 กําหนดเวลาจายซะกาต
สําหรับการจายซะกาตฟฏเราะฮฺมีอยูสองเวลา
1. เวลาที่วาญิบและประเสริฐที่สุด
ซึ่งจะเริ่มตนหลังจากตะวันลับขอบฟาของวันสุดทายของเดือน
เราะมะฎอน จนกระทั่งเดินทางออกจากบานสูสนามละหมาด(55) แตถา
สามารถจายในเชาวันอีด กอนดําเนินการละหมาดถือวาประเสริฐที่สุด(56)
2. เวลาทีอ่ นุญาต
หมายความว า อนุ ญ าตให จ า ยซะกาตก อ นถึ ง เวลาที่ ว าญิ บ ได
ประมาณ 1 หรือสองวันตามแบบอยางที่บรรดาเศาะหาบะฮฺปฏิบัติกัน(57)
3.3 ทําไมตองมีการจายซะกาต
สวนหนึ่งของเหตุผลที่มบี ัญญัตใิ หมีการจายซะกาต คือ
1. เพื่อเพิ่มความสมบูรณของศีลอดที่อาจจะมีความบกพรอง
เนื่องจากความสะเพรา และการพูดจาที่ไมดีเปนตน
2. เพื่อเปนการชวยเหลือผูที่ขัดสนและชวยพวกเขาใหไมตอง
ขอทานในวันนั้น(58)
3. เพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ ต อ อั ล ลอฮฺ ที่ ทํ า ให เ ราสามารถถื อ
ศีลอดดวยดีตลอดเดือนเราะมะฎอน

(55)
(56)
(57)

(58)

ตะฮฺซีบ อัล-บะเฆาะวีย 3/125, เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 2/153
อัล-บุคอรีย 1/382, มุสลิม 3/70, ดู อัล-มัจญมูอฺ 6/88
อัล-บุคอรีย (1511), มุสลิม (986) , สวนมัซฮับ ชาฟอีย อนุญาตใหจายซะกาตตั้งแตวันแรก
ของเดือนเราะมะฎอนหรือวันที่เริ่มถือศีลอด (เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 2/154
อบู ดาวูด (1622), อัน-นะสาอีย 5/50
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4. เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรและประสานความ
เปนมิตรไมตรีในสังคมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระหวางคนรวยกับ
คนจน
3.4 การเชือดสัตวกุรบาน
ส ง เสริ ม ให บ รรดาผู ที่ มี ค วามสามารถจั ด เตรี ย มสั ต ว ไ ว เ ชื อ ด
กุรบานหลังเสร็จจากการละหมาดอีดแลว และอีกสามวันหลังจากนั้น(59)
ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม ได ก ล า วไว ว า “ผู ใ ดที่ มี
ความสามารถในการเชือดอุฎหิยะฮฺ(สัตวกุรบาน) แตเขาไมกระทํา ก็จง
อยาเขาใกลสนามละหมาดของฉัน” (60)
โดยมีขอแมวา นับตั้งแตวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺไปจนเสร็จ
จากการเชือดกุรบาน ผูที่ประสงคจะเชือดจะตองไมแตะตองเสนผม ขน
และผิวหนังแตอยางใด(61) หมายความวาไมอนุญาตใหตัดผม โกนขนลับ
ถอนขนรักแร และตัดเล็บ เปนตน
3.5 ทําไมตองมีการเชือดกุรบาน
บางคนเข า ใจว า การเชื อ ดกุ ร บาน หรื อ อุ ฎ หิ ย ะฮฺ เ ป น พิ ธี ก าร
บูชายัญหรือการเซนไหวบวงสรวงตออัลลอฮฺประการหนึ่งในพิธีกรรมของ
ชาวมุสลิม ความเชื่อเชนนี้นับวาอันตรายมากถามีอยูในความคิดของชาว
มุสลิม เพราะอัลลอฮฺประกาศอยางชัดเจนถึงเปาหมายของการเชือดที่
แทจริงวา
(59)
(60)
(61)

อัล-บุคอรีย (5560), มุสลิม (1961) และ อะหฺมัด 4/8, อัล-บัยฮะกีย 5/295
อะหฺมัด 2:321 และอิบนุ มาญะฮฺ 3123
มุสลิม (1977), อบู ดาวูด (2791), อิบนุ มาญะฮฺ (3149)
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﴾ﷲ ﹸﻟﺤُﻮ ُﻣﻬَﺎ َﻭ ﹶﻻ ِﺩﻣَﺂ ُﺅﻫَﺎ َﻭﹶﻟ ِﻜ ﱠﻦ َﻳﻨَﺎﹸﻟ ُﻪ ﺍﹾﻟَﺘ ﹾﻘﻮَﻯ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ
َ ﴿ﻟﹶﻦ َﻳﻨَﺎ ﹶﻝ ﺍ
ความวา “เนื้อและเลือดของมัน(หมายถึงสัตวเชือด)จะไม
สามารถไปถึงอัลลอฮฺได แตสิ่งที่จะไปถึงพระองคคือความ
ยํ า เกรงของพวกเจ า (ด ว ยการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
พระองค)” (62)
เหตุ ผ ลที่ อั ล ลอฮฺ ไ ด ต รั ส เช น นี้ ก็ เ พื่ อ จะลบล า งความเชื่ อ ของ
บรรดาผูที่ตั้งภาคีตอพระองคในสมัยกอนอิสลาม ซึ่งพวกเขามักจะเชือด
สัตวพลี และจะวางเนื้อสัต วดังกลาวไว รอบๆ กะอฺบะฮฺ เพื่อแสดงถึง
ความใกล ชิดต ออัล ลอฮฺ ดัง นั้ น พระองค จึ ง ปฏิเ สธการกระทํานั้ น และ
ชี้แจงใหบาวผูภักดีของพระองคทราบวาเปาหมายของการเชือดอุฎหิยะฮฺ
หรือกุรบานที่แทจริง เพียงเพื่อเปนการแสดงออกถึงการยอมสิโรราบและ
นอมรับตอคําบัญชาของพระองคเทานั้นเอง
และสวนหนึ่งของเหตุผลที่มีบัญญัติสงเสริมใหทําการเชือดสัตว
กุรบานสําหรับผูที่มีความสามารถในวันอีดิลอัฎฮา คือ
1. เพื่อรําลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญของทานนบีอิบรอฮีม ที่
ตกลงยอมเชือดลูกชายอันเปนสมบัติที่ล้ําคาและหวงแหนที่สุดและไม
สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนไดอีก เพียงเพื่อสนองคําบัญชาของอัลลอฮฺ
ดังนั้นการเสียสละแพะเพียงหนึ่งตัวซึ่งราคาไมกี่พันบาท หรือวัวหนึ่งตัว
ซึ่งราคาไมถึงสองหมื่นบาทจึงนับวาเปนการเสียสละที่นอยมาก ถาจะ
เทียบกับการเสียสละของทานนบีอิบรอฮีม
3. เพื่อกระจายความเอื้ออาทรและความหวงใยตอพี่นองที่ขัดสน
ใหทั่วถึงทั้งในระดับครอบครัว เครือญาติและสังคม ดวยเหตุนี้ อิสลาม
(62)

อัลหัจญ (37)
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จึงสงเสริมใหทําการแบงปนเนื้อกุรบานใหหมดภายในสามวัน และจัด
เลี้ยงอาหารแกพี่นองในหมูบาน
4. เพื่อเปนการขอบคุณตอความโปรดปรานและริซกีที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานแก เ รา ในขณะที่ มี พี่ น อ งอี ก จํ า นวนมากที่ ไ ม มี โ อกาสได
แสดงออกเชนนั้น
4. อาบน้ําชําระรางกาย
ซุนนะฮฺใหอาบน้ําชําระรางกายชวงเชาตรูของวันอีด และขจัดสิง่ ที่
ไมพึงประสงคออกจากรางกาย(เชน ขจัดขนลับ ตัดเล็บ ตกแตงหนวด
และทรงผม เปนตน(63)) ถึงแมจะไมมีรายงานที่ชัดเจนจากการปฏิบัติของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม แตก็มีรายงานที่นาเชื่อถือไดจาก
การปฏิบัติของอิบนุ อุมัรฺ
ทานนาฟอฺ ผูรับใชอิบนุ อุมัรฺเลาวา "อิบนุ อุมัรฺจะอาบน้ําชําระ
รางกายในวันอีดิลฟฏรฺกอนที่ทานจะเดินทางสูสนามละหมาด"(64)
มีคนถามทานอะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ ถึงวันที่สงเสริม(สุนัต)ให
อาบน้ํา ทานตอบวา “วันศุกร วันอะเราะฟะฮฺ วันนะหัรฺ(อีดิลอัฎฮา) และ
วันอีดิลฟฏรฺ” (65)
สะอี๊ด อิบนุ อัล-มุสัยยับ กลาววา "ซุนนะฮฺในวันอีดิลฟฏรฺมีสาม
ประการ คือ การเดินทางดวยเทาสูสนามละหมาด การกิน(เพียงเล็กนอย)
กอนออกสูสนามละหมาด และการอาบน้ําชําระรางกาย"(66)
(63)
(64)
(65)
(66)

ดูคําพูดของอิมาม อัน-นะวะวีย ใน เราเฎาะตุฏฏอลิบีน 1/583
มาลิก 1/177, อัช-ชาฟอีย 1/231, อับดุลร็อซซาก (4754)
อัล-บัยฮะกีย 3/278, อิรวาอุล เฆาะลีลฺ 1/176
อัล-ฟรฺยาบีย 127/1,2 (ดู อิรวาอฺ อัล-เฆาะลีลฺ ของอัล-อัลบานีย 2/104)
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ส ว นบรรดาผูที่ ป ระสงค จ ะเชื อ ดสั ต วกุ ร บานในวั น อีดิ ล อัฎ ฮา
ซุนนะฮฺใหอาบน้ําชําระรางกายเพียงอยางเดียว และหามขจัดขนตางๆ
และตัดเล็บ นับตั้งแตวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺเปนตนมาจนกระทั่ง
เขาได เ ชื อ ดสัต ว กุร บานเรีย บรอ ยแล ว เท า นั้น (67) ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว
ขางตน
5. พรมน้ําหอม
ควรพรมน้ํ า หอมให มี ก ลิ่ น ฟุ ง ตามร า งกาย ดั ง ที่ อิ บ นุ อุ มั รฺ ไ ด
ปฏิบัติไว(68)
สวนสตรีไมสงเสริมใหพรมน้ําหอมที่มีกลิ่นฟุงชวงที่เดินทางสู
สนามละหมาด เพื่อปองกันฟตนะฮฺหรือความเสื่อมเสียที่อาจเกิดขึ้นกับ
นาง(69)
6. แตงกายดวยอาภรณที่สวยงามและดูดีที่สุด
แตงกายดวยอาภรณที่ดีที่สุด(70) และใหมที่สุดเทาที่จะหาได
อิบนุ อุมัรฺเลาวา “อุมัรฺไดนําเอาเสื้อยาวที่ทํามาจากผาไหมหนา
(อิสตับร็อก)ที่วางขายอยูที่ตลาดมาเสนอแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม พลั น กลา วว า “โอ ท า นผู เ ป น ศาสนทู ต ของอั ล ลอฮฺ

(67)
(68)
(69)
(70)

ดู ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของอัน-นะวะวีย 13/138-139 และอัล-มุฆนีย 2/228
อัลดุรร็อซซาก 3/308 (5752), อัหกามุลอีดัยน ของ อัล-ฟรฺยาบีย หนา 83
มุสลิม (996)
อัต-เฏาะบะรอนีย ในอัล-เอาสัฏ (7609) สุนัน อัล-บัยฮะกีย 3/281
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ทานจงซื้อเสื้อตัวนี้ไวแตงตัวใหสวยงามในวันอีดและวันที่มีแขก(สําคัญ)
มาหาทานเถิด...” (71)
ทานเชค อัส-สินดีย กลาวขยายความหะดีษฺขางตนวา "หะดีษฺนี้
ทําใหทราบวาแทจริงแลวการแตงตัวใหสวยงามในวันอีดเปนประเพณีที่
ไดปฏิบัติกันมาในหมูเศาะหาบะฮฺ และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไมไดคัดคานหรือปฏิเสธ(ตอการกระทําดังกลาว) ดังนั้นจึง
เปนที่ประจักษวาการกระทําดังกลาวยังคงมี(เปนซุนนะฮฺที่ถูกปฏิบัติกัน
มาอยางตอเนื่อง)สืบมา"(72)
7. รับประทานกอนละหมาด
ซุนนะฮฺใหรับประทานผลอินทผาลัมดวยจํานวนที่เปนคี่ ( 3 -5-7
(73)
เม็ด ) กอนที่จะออกเดินทางสูสนามละหมาดสําหรับวันอีดิลฟฏรฺ(74)
หากไมสามารถหาไดก็ใหรับประทานอะไรก็ไดแตเพียงเบาๆ(75) เพื่อเปน
การประกาศอยางถวนหนาวาหามถือศีลอดในวันนั้น และประกาศถึงการ
สิ้นสุดของวันถือศีลอดและเริ่มตนของวันแหงการกินดื่ม
อัล-มะฮฺ ลับ กล าวว า "เหตุ ผลที่ใ ห ทานอาหารกอนละมาดอี ด
เพื่ อ ไม ใ ห บ างคนเข า ใจว า จํ า เป น ต อ งถื อ ศี ล อดจนกว า จะเสร็ จ จาก
(71)

(72)
(73)
(74)
(75)

อัล-บุคอรีย (886, 948, 2104, 2619), มุสลิม (2068) (อยางไรก็ตาม ทานไมไดซื้อเสื้อตัวนั้น
เพราะมั น ทํ า จากไหมซึ่ งเปน ที่ ต อ งห า มสํา หรั บ บุรุ ษ แต ท านไม ไ ด ป ฏิ เ สธการสวมเสื้ อ ที่
สวยงามในวันอีด)
หาชิยะฮฺ อัส-สินดีย อะลา อัน-นะสาอีย 3/181
อิบนุ หิบบาน (2814), อัล-หากิม 1/294
อัล-บุคอรีย (953)
ฟตหุลบารีย 2/447
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ละหมาดอีด เสมือนกับวาการปฏิบัติดังกลาวประสงคที่จะปองกันและ
ขจัดความเชื่อดังกลาวออกไปเสีย"(76)
สวนในวันอีดิลอัฎฮา ซุนนะฮฺใหออกเดินทางสูสนามละหมาด
เลยโดยไมตองรับประทานสิ่งใดๆ รองทองกอนละหมาด เพราะซุนนะฮฺ
ในวันนี้ใหเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกหลังจากที่กลับจากละหมาดอีด
แลว และถาสามารถรอรับประทานเนื้ออุฎหิยะฮฺไดจะเปนการดีที่สุด(77)
จากทานบุร็อยดะฮฺ เลาวา "ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
จะไมเดินทางสูสนามละหมาดในวันอีดิลฟฏรฺจนกวาทานจะรับประทาน
อาหารเสี ย ก อ น ส ว นในวั น อี ดิ ล อั ฎ ฮา ท า นจะไม รั บ ประทานสิ่ ง ใดๆ
นอกจากเมื่ อ ท า นเดิ น ทางกลั บ จากละหมาดแล ว และรอรั บ ประทาน
อาหารจากเนื้ออุฎหิยะฮฺของทาน"(78)
อัช-เชากานีย กลาววา "เหตุผลที่ใหรับประทานอาหารชาในวัน
อีดิลอัฎฮา ก็เพราะเปนวันที่มีบัญญัติใหทําการเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺ และ
รับประทานอาหารจากเนื้อดังกลาว ดังนั้นจึงมีบัญญัติ(สงเสริม)ใหเริ่ม
รับประทานอาหารเชาดวยเนื้อสวนหนึ่งจากอุฎหิยะฮฺดังกลาว"(79)
อัซ-เซน อิบนุ อัล-มุนัยยิรฺ กลาววา "การรับประทานอาหารใน
วั น อี ด ทั้ ง สองเกิ ด ขึ้ น ในเวลาที่ ถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว เ พื่ อ ทํ า การจ า ยทานที่ มี
ลักษณะเฉพาะในวันทั้งสอง โดยมีบัญญัติใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนที่

(76)
(77)
(78)
(79)

ฟตหุลบารีย 2/447
อะหฺมัด 5/352
อัต-ติรฺมิซีย (542), อิบนุมาญะฮฺ (1756), เศาะฮีหฺ สุนันอัต-ติรฺมิซีย (447)
นัยลุลฺ เอาฏอรฺ 3/357 และดูคําพูดของอิบนุ กุดามะฮฺ ในอัล-มุฆฺนีย 2/371
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จะเดินทางสูสนามละหมาด และบริจาคทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺหลังจากที่
ไดมีการเชือดมันแลว"(80)
8. เดินทางสูสนามละหมาด
8.1 เวลาออกสูสนามละหมาด
ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม กล า วในคุ ฏ บะฮฺ วั น
อีดิลอัฎฮาวา “แทจริงสิ่งแรกที่พวกเราตองปฏิบัติในวันนี้คือ ละหมาด
อีด” (81)
อิบนุ หะญัรฺ กลาวขยายความวา “นี่แสดงใหเห็นวาไมสมควรไป
วุนวายกับสิ่งอื่นใดในวันอีด นอกจากการเตรียมตัวสําหรับการละหมาด
และเดินทางสูสนามตั้งแตเชา ซึ่งเทากับวาไมควรกระทําสิ่งใดๆทั้งสิ้น
กอนละหมาดอีดนอกจากการเตรียมตัวเพื่อการดังกลาวเทานั้น ดวยการ
ปฏิบัติดังกลาวทําใหเขาเดินทางไปยังสนามละหมาดตั้งแตเชาตรู” (82)
ดังนั้นหลังจากละหมาดศุบฮิเสร็จแลว ทุกคนจึงควรรีบเตรียม
ตัวและเดินทางมุงสูสนามละหมาดทันที(83) ยกเวนอิมามนําละหมาดเขา
ควรจะไปถึ ง ยังสนามละหมาดเมื่อไดเวลาจะทําการละหมาดอีด พอดี
ดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติไว(84)

(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

ฟตหุลบารีย 2/448
อัล-บุคอรีย (956, 968), มุสลิม (889)
ฟตหุลบารีย 2/530
อบู ดาวูด (1135), อิบนุ มาญะฮฺ (1317)
อัล-บุคอรีย (956), มุสลิม (889)
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8.2 กลาวตักบีรฺตลอดทางสูสนามละหมาด
ดังที่กลาวมาแลววาสโลแกนวันอีดคือการกลาวตักบีรฺ ดังนั้น
อิบาดะฮฺที่ดีที่สุดกอนการละหมาดอีดก็คือการยกเสียงตักบีรฺในดังระงม
ไปทั่วทุกซอกซอย แมกระทั่งเด็กและสตรี โดยเฉพาะเมื่อออกจากบาน
มุงสูยังสนามละหมาด
อิบนุ อุมรั ฺเลาวา “ทุกครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เดิ น ทางออกจากบ า นในวั น อี ด ทั้ ง สอง พร อ มๆ กั บ อั ล -ฟ ฎ ลฺ อิ บ นุ
อับบาส, อะลี , ญะอฺฟรฺ , หะซัน และหุเซน, อุสามะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ อิบ นุ
หาริษะฮฺ และอัยมาน ทานจะรองตักบีรฺและตะฮฺลีลดวยเสียงที่ดัง” (85)
เชนเดียวกับอิบนุ อุมัรฺ เมื่อทานเดินทางออกจากบานทานก็จะ
ยกเสียงตักบีรฺตลอดทางจนไปถึงยังสนามละหมาดและยังคงกลาวตักบีรฺ
ตอไปจนกระทั่งอิมามนําละหมาดเดินทางมาถึง(86)
สวนสตรีควรกลาวตักบีรฺดวยน้ําเสียงที่พอควร (87)
อัล-บุคอรียกลาวในเศาะฮีหฺของตนวา “ทานหญิงมัยมูนะฮฺได
กลาวตักบีรฺในวันนะหัรฺ และบรรดาสตรีตางกลาวตักบีรฺหลังอับบาน อิบนุ
อุ ษ มาน และอุ มั รฺ อิ บ นุ อั บ ดุ ล อะซี ซ ในค่ํ า คื น ของวั น ตั ชฺ รี ก ทั้ ง สาม
พรอมๆ กับบรรดาบุรุษในมัสญิด”
อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “การกลาวตักบีรฺของสตรีเหลานั้น
พรอมๆกับคนอื่นๆเปนหลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมใหทุกคนกลาว
ตักบีรฺในวันอีดทั้งสอง” (88)
(85)
(86)
(87)
(88)

อัล-บัยฮะกีย 3/279, อิรวาอุล เฆาะลีลฺ 3/123
อัด-ดาเราะกุฏนีย 2/44, อิรวาอุล เฆาะลีลฺ (650)
อัล-บุคอรีย (971) , มุสลิม (890)
ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 2/541
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แตเปนที่นาสังเกตวา ซุนนะฮฺนี้กลับไมเปนที่นิยมกระทํากันใน
บานเรา จะเห็นไดวาบนถนนหนทางสูสนามละหมาดจะเงียบเชียบแทบจะ
ไมมีเสียงตักบีรฺเล็ดลอดใหไดยินเลย ทั้งจากบรรดาผูที่เดินถนน หรือ
เดินทางมากับรถ (สุบหานัลลอฮฺ!)
8.3 การออกสูสนามละหมาดของสตรีและเด็กๆ
1. สงเสริมใหสตรีทุกคนออกไปยังสนามละหมาด ไมวาจะเปน
สาวสวย(ถาปลอดจากฟตนะฮฺ) แมหมาย คนชรา ผูที่มีประจําเดือน ฯลฯ
เพื่อที่จะไดรวมกันแบงปนความสุขสันตและกลาวตักบีรฺประกาศความ
เกรียงไกรของอัลลอฮฺในวันนั้น
อุ ม มุ อะฏิ ย ยะฮฺ เล า ว า “ท า นรอซู ล ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ วะสัลลัม ไดสั่งใหพวกเรานําบรรดาสตรีออกสูสนามละหมาดในวันอีดิล
ฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา พวกนางคือสตรีสาว สตรีที่มีประจําเดือน และสาว
สวย สวนสตรีที่มีประจําเดือนพวกนางจะไมรวมทําการละหมาด แตจะ
รวมกันเชยชมความดีงามและรับพรจากบรรดามุสลิมในวันนั้น” (89)
อั ล -ค็ อ ฏฏอบี ย กล า วว า “คํ า สั่ ง ให ส ตรี ทุ ก คนออกสู ส นาม
ละหมาดในวั น อี ด ก็ เ พื่ อ ให ส ตรี ที่ ไ ม มี ป ระจํ า เดื อ นได ร ว มละหมาด
อีดอยางพรอมเพรียงกัน สวนสตรีที่มีประจําเดือนก็เพื่อใหพวกนางรวม
รับพรอันประเสริฐในวันนั้นดวย” (90)

(89)
(90)

อัล-บุคอรีย (324) , มุสลิม (890)
เอานุล มะอฺบูด 3/344
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2. สวนเด็กๆก็สงเสริมใหนําออกสูสนามละหมาดทุกคน ถึงแมจะ
ยังไมบรรลุศาสนภาวะก็ตาม เพื่อที่จะไดรับพรอันประเสริฐและรวมกัน
เปนสักขีพยานในวันอันยิ่งใหญนี้(91)
8.4 เดินทางดวยการเดินเทา
ส ง เสริม ให เ ดิ น ทางสู ส นามละหมาดดว ยการเดิ น เท า สํ า หรั บ
บรรดาผูที่มีบานอยูใกลกับสนามละหมาดและสามารถเดินทางไปได แต
หากวาบานอยูไกลหรือไมสะดวกที่จะเดินเทาก็ใหขึ้นรถแทน(92)
อิ บ นุ อุ มั รฺ เ ล า ว า "ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม จะ
เดินทางไปยังสนามละหมาดและเดินทางกลับดวยการเดินเทา"(93)
อะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ กลาววา “สวนหนึ่งของซุนนะฮฺ(ในวันอีด)
คือการเดินทางสูสนามละหมาดดวยการเดินเทา” (94)
อิมาม มาลิก กลาววา “พวกเราเดินเทา เพราะบานเราอยูใกล
และหากวาบานอยูไกล นั่งพาหนะมาก็ไมเปนไร” (95)
8.5 ไปและกลับดวยเสนทางที่ตางกัน
การเดินทางสูสนามละหมาดอีด สงเสริมใหใชเสนทางไปและ
กลับที่ตางกัน ไมวาจะเดินเทาหรือใชยานพาหนะ

(91)
(92)
(93)
(94)
(95)

อัล-บุคอรีย (975, 977) , มุสลิม (884)
เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 1/583
อิบนุ มาญะฮฺ (1295)
อัต-ติรฺมิซีย (530), อิบนุ มาญะฮฺ (1296), อัล-บัยฮะกีย 3/281
อัล-เอาสัฏ ของ อิบนุล มุนซิร 4/264
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ท า น ญาบิ รฺ เลา ว า “ในวั น อี ด ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ วะสัลลัม จะใชเสนทาง(ไปและกลับจากสนามละหมาด)ที่ตางกัน” (96)
อุ ล ะมาอฺ ไ ด ใ ห เ หตุ ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ดั ง กล า วของท า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถึง 20 กวาเหตุผล(97) ที่สําคัญๆ คือ
1. เพื่อแสดงออกถึงพิธีกรรมของอิสลาม
2. เพื่อใหเสนทางทั้งสองเปนพยานใหกับตน
3. เพื่อแสดงออกถึงการซิกรุลลอฮฺ(การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ)
4. เพื่อใหสลามแกผูคนบนเสนทางทั้งสอง
5. เพื่อทําทานและสานมิตรไมตรีระหวางทางทั้งสอง
6. เพื่อประกาศใหผูอื่นรับรูถึงพิธีกรรมอันยิ่งใหญของอิสลาม
และถึงแมวาเราจะไมทราบถึงเหตุผลที่แทจริงของการใชเสนทาง
เดิ น ที่ ต า งกั น แต ก ารเจริ ญ รอยตามแนวทางการปฏิ บั ติ ข องท า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นยอมเปนการกระทําที่ดีและนาสงเสริม
อยางไมตองสงสัย
อิมาม อัน-นะวะวีย กลาววา "แมวาเราไมทราบถึงเหตุผล แต
การปฏิบัติตาม(ซุนนะฮฺของทานนบี) เปนสิ่งที่มุสตะหับ(สงเสริม) อยาง
แนนอน"(98)

(96)
(97)
(98)

อัล-บุคอรีย (986)
ฟตหุลบารีย 2/548, ซาดุลมะอาด 1/449
เราเฎาะฮฺ อัฏ-ฏอลิบีน 2/77
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9. ละหมาดอีด
9.1 หุกมการละหมาดอีด
การละหมาดวันอีดเปนบทบัญญัติและเอกลักษณอยางหนึ่งใน
ศาสนาอิสลาม(99) ดังจะเห็นไดจากการปฏิบัติเปนประจําของทานนบี และ
ยังกําชับบรรดาเศาะฮาบะฮฺใหออกสูสนามละหมาดอยางพรอมเพรียงกัน
(แมกระทั่งทาสหญิง สตรีสาวสวย สตรีที่มีประจําเดือน และเด็กๆก็ยัง
ถูกสั่งกําชับใหพาพวกเขาออกสูสนามละหมาด เพื่อรวมเปนสักขีพยาน
และตักตวงความสุขและสนุกสนานอยางพรอมหนากัน)(100)
และตองมีการละหมาดแบบญะมาอะฮฺเทานั้น(101)
ทั้งนี้และทั้งนั้นบรรดาอุลามะอฺตางมีทัศนะเกี่ยวกับหุกุมของการ
ละหมาดอีดออกเปน 3 ทัศนะ คือ
1. วาญิบสําหรับทุกคน (ทัศนะอบู หะนีฟะฮฺ(102) ทัศนะนี้ไดรับ
 )
การสนับสนุนจากอิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺ(103) และอัช-เชากานีย(104)
(105)
 )
2. ซุนนะฮฺมุอั๊กกะดะฮฺ (ทัศนะของมาลิก และอัช-ชาฟอีย(106)
(107)
3. ฟรฺฎ กิฟายะฮฺ (ทัศนะของอะหฺมัด )

(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)

อะหฺมัด 3/103, 178, 235, อบู ดาวูด (1134), อัน-นะสาอีย 3/179
ดูคําพูดของอัช-เชากานีย ใน สัยลุล ญัรรอรฺ 1/315
อัล-บุคอรีย (956), มุสลิม (889)
อัล-มับสูฏ 2/37, บะดาอิอฺ อัศ-เศาะนาอิอฺ 1/274, ตุหฺฟะตุล ฟุเกาะฮาอฺ 1/275
มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวีย 24/183
นัยลุลฺ เอาฏอรฺ 3/382, สัยลุล ญัรรอรฺ 1/315
อัช-ชัรหุศเศาะฆีรฺ 1/523
อัล-อุมมฺ 1/240, อัล-มุฮัซซับ 1/163
อัล-มุฆนีย 3/253, กัชชาฟุล เกาะนาอฺ 2/55
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อิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺ กลาววา "เราเห็นดวยกับทัศนะที่วาละหมาดอีด
เปนบัญญัติที่วาญิบสําหรับทุกคน ดังทัศนะของอบู หะนีฟะฮฺ และอื่นๆ
และเปนอีกทัศนะหนึ่งของ อัช-ชาฟอีย และอะหฺมัดดวย ... เพราะแทจริง
ละหมาดอีดเปนเอกลักษณที่ยิ่งใหญเอกลักษณหนึ่งของอิสลาม และ
ประชาชนมารวมชุมนุมเพื่ อรวมกันละหมาดมากกวาและยิ่ง ใหญกวา
ละหมาดุมอัตเสียอีก"(108)
อัช-เชากานีย กลาววา "พึงทราบเถิดวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดดํารงละหมาดนี้ในวันอีดทั้งสองอยางตอเนื่อง และ
ทานไมเคยละทิ้งละหมาดเลยแมแตครั้งเดียว ทั้งยังสั่งกําชับใหประชาชน
ออกไปรวมชุมนุมกัน ณ สนามละหมาด แมกระทั่งสาวสวย และสตรีที่มี
ประจําเดือน โดยสั่งไมใหพวกนางละหมาดและรวมกันเปนสักขีพยาน
แหงความดีงามและคําอวยพรของพี่นองชาวมุสลิม... สิ่งตางๆเหลานี้บง
บอกวาแทจริงการละหมาดอีดนี้เปนสิ่งที่วาญิบสําหรับทุกๆคน (วาญิบ
อัยนิ ) ไม ใ ช วาญิบ กิ ฟ ายะฮฺ (ที่เ มื่อกลุม หนึ่งได ป ฏิบัติแ ลวคนอื่น ๆไม
ปฏิบัติก็ได)" (109)
ศิดดี๊ก หะสัน คาน กลาววา "และสวนหนึ่งของหลักฐานที่บงถึง
ความเปนวาญิบของละหมาดอีด คือ การที่ละหมาดอีดสามารถยกเลิก
ละหมาดุมอัตได เมื่อวันอีดตรงกับวันศุกร และสิ่งที่ไมใชวาญิบยอมไม
สามารถยกเลิกสิ่งที่วาญิบ..." (110)

(108)
(109)
(110)

มัจญมูอฺ อัลฟะตาวีย 23/161
สัยลุล ญัรรอรฺ 1/315
อัร-เราเฎาะฮฺ อัน-นะดิยฺยะฮฺ 1/142
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9.2 เวลาละหมาดอีด
เวลาละหมาดอีดเริ่มจากตะวันขึ้นสูงประมาณ 1 ดามหอก
จนกระทั่งตะวันคลอยในวันเดียวกัน(111) โดยควรทําการละหมาดอีดิลอัฎฮาในเวลาแรก เพื่อที่จะไดมีเวลาไปจัดการเรื่องกุรบานในเวลาตอมา
และควรรอใหสายสักหนอย สําหรับละหมาดวันอีดิลฟฏรฺ เพื่อเปนการ
เปดโอกาสแกผูที่ยังไมทันจายซะกาตฟฏเราะฮฺในเวลานั้น (112)
อิบนุ บัฏฏอลฺ กลาววา “ฟุเกาะฮาอฺ(นักนิติศาสตร)ในอิสลามมี
มติเห็นพองกันวาไมอนุญาตใหละหมาดอีดกอนตะวันขึ้น และขณะกําลัง
ขึ้น แตอนุญาตเมื่อถึงเวลาที่อนุญาตใหละหมาดสุนัตได” (113) (หมายถึง
หลังจากที่ตะวันขึ้นพนขอบฟาแลวประมาณ 1 ดามหอกนั่นเอง)
อิบนุ กุดามะฮฺไดยกเหตุผลที่ตองรีบละหมาดในวันอีดิลอัฎฮา
และรอจนสายในละหมาดอีดิลฟฏรฺวา “เพราะแตละวันอีดจะมีภารกิจ
เฉพาะรออยู และภารกิ จ เฉพาะในวั น อี ดิ ล ฟ ฏ รฺ คื อ การจ า ยซะกาต
ฟฏเราะฮฺ ซึ่งตองจัดการใหเสร็จกอนการละหมาด สวนภารกิจเฉพาะใน
วั น อี ดิ ล อั ฎ ฮาคื อ การเชื อ ดกุ ร บาน ซึ่ ง จะเชื อ ดได ก็ ต อ เมื่ อ ละหมาด
เรียบรอยแลวเทานั้น” (114)
9.3 สถานที่ละหมาดอีด
การละหมาดอีดเปนการชุมนุมครั้งใหญที่สุดในรอบปของชาว
มุสลิม โดยมีบัญญัติใหระดมทุกคนที่มีอยูใหออกมาชุมนุม ณ สถานที่
(111)
(112)
(113)
(114)

เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 1/577, อัล-มุฮัซซับ 1/384
ซาดุลมะอาด 1/442
ฟตหุลบารีย 2/530
อัล-มุฆนีย 3/267
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ละหมาดอยางพรอมเพรียงกัน ไมวาจะเปนเด็กเล็ก สตรี คนชรา และ
สตรีที่มีรอบเดือน ก็ตาม
ดังนั้นอิสลามจึงมีบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจัดสถานที่สําหรับ
ละหมาดอีด โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนที่จะมารวมชุมนุม
และความจุของสถานที่ โดยเปนที่รูจักกันในนามของมุศ็อลลาหรือสนาม
ละหมาด
ด ว ยเหตุ นี้ อุ ล ะมาอฺ ส ว นใหญ จึ ง เห็ น ว า ควรจั ด เตรี ย มสถานที่
ละหมาดอีด ณ ลานกวางนอกหมูบาน เพราะสามารถรองรับประชากรทั้ง
หมู บ า นได ห มดทุ ก คน และนี่ คื อ ซุ น นะฮฺ ที่ น บี มุ หั ม มั ด ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อะลัยฮิสวะสัลลัม ไดยึดปฏิบัติมาตลอดอายุขัยของทาน และตามดวย
บรรดาเศาะหาบะฮฺ และตาบิอีนทั้งหลาย
เว น แต เ มื่ อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ จํ า เป น จริ ง ๆที่ ไ ม อ าจทํ า การ
ละหมาดที่มุศ็อลลาหรือสนามละหมาดไดเทานั้น จึงคอยจัดละหมาดอีด
ขึ้นในมัสญิดญามิอฺ อาทิเช น เกิดฝนตก(115) สถานการณไมปลอดภั ย
เปนไขไมสบาย หรือไมสามารถเดินทางไปยังสนามละหมาด เปนตน
จะอยางไรก็ตามอิมามประจํามัสญิดก็ควรจะจัดเตรียมบุคลากร
เฉพาะไวจัดการดานการละหมาดอีดในมัสญิดของตนสําหรับบรรดาผูที่
เจ็บปวย และไมสามารถเดินทางออกสูสนามละหมาดได(116) และแตงตั้ง
ให คนใดคนหนึ่ง เปนอิมามนําละหมาดและอานคุฏ บะฮฺอี ด แทน ดัง ที่

(115)
(116)

อบู ดาวูด (1160), อิบนุมาญะฮฺ (1313) อัล-หากิม 1/295 ดวยสายรายงานที่ออน
อัล-อุมม 1/383, อัลมุฮัซซับ 1/387, อัลมุฆนีย 3/267
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เคาะลีฟะฮฺ อะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ ไดเคยปฏิบัติไวเปนแบบอยางแกเรา
(117)
วัลลอฮุอะอฺลัม (118)
9.4 จํานวนร็อกอัต
ไมมีความขัดแยงในหมูอุละมาอฺวาจํานวนร็อกอัตของละหมาด
อีดทั้งสองนั้นมีเพียงสองร็อกอัตเทานั้น ตามคํากลาวของอุมัรฺ อิบนุ อัลค็อฏฏอบ ที่วา “ละหมาดของผูเดินทางมีสองร็อกอัต ละหมาดอีดิลอัฎฮา
สองร็ อกอั ต ละหมาดอี ดิลฟฏรฺ สองร็อกอั ต และละหมาดุมอัตสอง
ร็อกอัตที่สมบูรณโดยปราศจากการตัดทอน...” (119)
9.5 การเรียกรองสูละหมาด
เนื่องจากวันอีดเปนวันแหงการชุมนุมที่มีการเตรียมตัวเชิงนัด
หมายกันตั้งแตเนิ่นๆ ดังนั้นการละหมาดในวันนี้จึงไมจําเปนตองมีการ
เรียกรอง หรืออาซานเพื่อเชิญชวนพี่นองสูการละหมาดอีก หรืออาจจะ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมมีซุนนะฮฺใหอาซาน อิกอมะฮฺ หรือกลาวคําใดๆ
กอนการละหมาดอีด โดยทันทีที่อิมามนําละหมาดมาถึงมะมูมก็จะลุกขึ้น
ยืนเปนแถวเสร็จแลวอิมามก็ยกมือขึ้นตักบีรฺเขาละหมาดทันที
ญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัล-อันศอรีย กลาววา "ไมมีอะซาน(การ
ร อ งเรี ย ก) สํ า หรั บ ละหมาดในวั น อี ดิ ล ฟ ฏ รฺ ข ณะที่ อิ ม ามเดิ น ออกมา
(117)

(118)

(119)

รายงานโดย อัช-ชาฟอีย ดังปรากฏในมัจญมูอฺ 5/6 และอัน-นะวะวียกลาววา เปนรายงานที่
ถูกตอง
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนะของอุละมาอฺวาดวยบัญญัติการละหมาดอีดที่สนาม ในภาคผนวก
ทายเลม
อะหฺมัด 1/37, อัน-นะสาอีย 3/183, อิบนุ คุซัยมะฮฺ (1425), อัล-อิรวาอฺ (638)
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และหลังจากที่อิมามออกมาแลว และไมมีอิกอมะฮฺหรือคํารองเรียกใดๆ
ไมมีการรองเรียกในวันนั้นและไมมีการอิกอมะฮฺ"
อิบนุ อับบาส และญาบิรฺ เลาวา “ไมเคยมีการอะซานในวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา” (120)
ญาบิรฺ บิน สะมุเราะฮฺ กลาววา “ฉันไดละหมาดอีดทั้งสองกับ
ทานรอซู ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมใช เพี ยงครั้งหรือสองครั้ง
โดยปราศจากการอะซานและอิกอมะฮฺ” (121)
อัน-นะวะวีย กลาววา "ตามเนื้อความแลว สิ่งนี้คานกับที่บรรดา
สหาย(ในมัซฮับชาฟอีย)ของเราและทานอื่นๆ ที่กลาววา สงเสริมใหกลาว
คําวา "อัศ -เศาะลาตะ ญามิอ ะฮฺ" เพราะโดยนัย แลวจะหมายถึง ไม มี
การอะซาน อิกอมะฮฺ และการรองเรียกใดๆ ที่สื่อถึงสิ่งทั้งสองนี้"(122)
อั ศ -ศ็ อ นอานี ย กล า วขยายความรายงานข า งต น ว า "นี่ เ ป น
หลั ก ฐานหนึ่ ง ที่ ร ะบุ ว า ไม มี บั ญ ญั ติ ใ ห มี ก ารอะซานและอิ ก อมะฮฺ ใ น
ละหมาดอีด เพราะการกระทําทั้งสอง(ในวันอีด)เปนสิ่งบิดอะฮฺ"(123).
อิมาม มาลิกกลาววา “นี่คือซุนนะฮฺที่ไมเปนที่ขัดแยงกันในหมู
พวกเรา” (124)
และอิ บ นุ กุ ด ามะฮฺ เ ลา วา นี่ เ ป นอิ จ ญม าอฺ (มติ เ อกฉัน ท )ของ
บรรดาอุละมาอฺอิสลามวาไมมีการรองเรียกใดๆสูละหมาดอีด(125)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)

อัล-บุคอรีย (960), มุสลิม (886)
มุสลิม (887), อบู ดาวูด (1148), อัต-ติรฺมิซีย (532)
ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/416
สุบุลุส สลาม 2/67
อัล-อิสติซการฺ ของ อิบนุ อับดิลบัรฺ 7/10
อัล-มุฆนีย 3/267
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9.6 คุฏบะฮฺในวันอีด
1. หุกมและเวลาคุฏบะฮฺวันอีด
ซุนนะฮฺใหอิมามนําละหมาดอานคุฏบะฮฺวันอีดหลังละหมาดเสร็จ
เรียบรอยแลว ซึ่งกลับกันกับคุฏบะฮฺวันศุกรที่จะเริ่มกอนละหมาด
อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัส-สาอิบ เลาวา “ฉันไดละหมาดอีดพรอมกับ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และหลั งจากที่ทานละหมาด
เสร็จ ทานก็กลาววา “ฉันจะกลาวคุฏบะฮฺ ดังนั้นผูใดที่จะนั่งฟงคุฏบะฮฺก็
จงนั่ง และผูใดที่ประสงคจะไปก็จงไป” (126)
อิบนุ อุมัรฺ เลาวา "แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
อบู บักรฺ และอุมัรฺ จะละหมาดอีดทั้งสองกอนคุฏบะฮฺ"(127)
อิ บ นุ อั บ บาส เล า ว า "ฉั น ได ไ ปร ว มละหมาดอี ด กั บ ท า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อบู บักรฺ, อุมัรฺ และอุษมาน ทุกคนลวน
ละหมาดกอนคุฏบะฮฺ"(128)
2.จํานวนคุฏบะฮฺ
ฟุเกาะฮาอฺสวนใหญระบุใหอานคุฏบะฮฺอีดสองคุฏบะฮฺโดยมีการ
นั่งพักชั่วครูระหวางคุฏบะฮฺทั้งสอง เชนเดียวกับคุฏบะฮฺุมอัต(129) โดยมี
หลักฐานตอไปนี้เปนบรรทัดฐาน นั่นคือ หะดีษฺของญาบิรฺ ที่เลาวา “ทาน
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ออก(ละหมาด)ในวันอีดิลฟฏรฺหรือ

(126)
(127)
(128)
(129)

อบู ดาวูด (1155), อัน-นะสาอีย (1571), อิบนุ มาญะฮฺ (1290), อัล-อิรวาอฺ (629)
อัล-บุคอรีย (963), มุสลิม (888)
อัล-บุคอรีย (962), มุสลิม (884,), อะหฺมัด 1/331,346
ดู บะดาอิอฺ อัศ-เศาะนาอิอฺ1/276, อัล-มุเดาวะนะฮฺ1/231, อัล-อุมม 1/272, อัล-มุฆนีย 2/121
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อีดิลอัฎฮา แลวทานก็ยืนอานคุฏบะฮฺ เสร็จแลวทานก็ลงนั่งพักชั่วครู แลว
ทานก็ลุกขึ้นกลาวตอ” (130) แตเปนรายงานที่ออน วัลลอฮุอะอฺลัม
ในขณะที่อุละมาอฺอีกหลายทานไดอางลักษณะคุฏบะฮฺของทาน
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ “ปราศจากมินบัรฺ(131) เสร็จแลวทานก็
เดินไปหาเหลาสตรีพรอมกับกลาวตักเตือนพวกนาง ดวยการพิงบนมือ
ของบิลาล” (132) วาเปนลักษณะของคุฏบะฮฺเดี่ยว ไมใชสองคุฏบะฮฺ
อิ บ นุ อุ ษั ย มี น กล า วว า “ถ า ผู ใ ดสั ง เกตถึ ง ซุ น นะฮฺ ที่ ร ายงาน
โดยอัล-บุคอรียและมุสลิมและทานอื่นๆแลว ตองเปนที่ประจักษแกเขา
วาแทจริงแลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไมไดกลาวคุฏบะฮฺ
นอกจากคุฏบะฮฺเดียวเทานั้น” (133)
3. การกลาวตักบีรฺในคุฏบะฮฺ
เคาะฏีบจะเริ่มคุตบะฮฺอีดดวยการกลาวตักบีรฺ “อัลลอฮุอักบัรฺ”
จํ า นวนเก า ครั้ ง ติ ด ต อ กั น ในคุ ฏ บะฮฺ แ รก และ เจ็ ด ครั้ ง ติ ด ต อ กั น ใน
คุฏบะฮฺที่สอง โดยยึดหลักฐานที่รายงานมาจากคําพูดของอุบัยดิลลาฮฺ
อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิยนุ อุตบะฮฺ วา “ซุนนะฮฺใหกลาวตักบีรฺบนมินบัรฺในวัน
อีด โดยเริ่ ม กลา วตัก บี รฺ จํ า นวนเก า ครั้ง ก อ นที่ จ ะเริ่ ม กล า วคุ ฏ บะฮฺ ใ น
คุฏบะฮฺแรก และเจ็ดครั้งกอนกลาวคุฏบะฮฺในคุฏบะฮฺที่สอง” (134)

(130)
(131)
(132)
(133)
(134)

อิบนุ มาญะฮฺ (1289)
มุสลิม (2050)
อัล-บุคอรีย (987), มุสลิม (885)
อะหฺมัด 1/37, อัน-นะสาอีย 3/183, อิบนุ คุซัยมะฮฺ (1425), อัล-อิรวาอฺ (638)
อับดุลร็อซซาก (5672), อัล-อุมม 1/397, อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/190, อัล-บัยฮะกีย 3/299
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ขอสังเกตคือ ทานอุบัยดิลลาฮฺเปนตาบิอีน(หลังสมัยเศาะหาบะฮฺ)
เราจึงไมสามารถนําคําพูดหรือคําวินิจฉัยของทานมาเปนบรรทัดฐานได
อีกทั้งรายงานที่พาดพิงถึงทานก็เปนรายงานที่ออนมาก
ด ว ยเหตุ นี้ อุ ละมาอฺ บ างทานจึง เห็ นว า ไม ควรถือวา การกระทํ า
ดั ง กล า วเป น ซุ น นะฮฺ เพราะนั่ น เป น เพี ย งการอิ จ ญ ติ ฮ าดหรื อ วิ นิ จ ฉั ย
สวนตัวของอุบัยดิลลาฮฺ
อัน-นะวะวีย กลาววา "นอกเหนือจากสายรายงานที่ออนแลว
ตามทัศนะที่ถูกตอง คําพูดของตาบิอีนที่วา "เปนซุนนะฮฺอยางหนึ่ง" ไม
สามารถนํามาเปนหลักฐานอางอิงได"(135)
อัช-เชากานีย กลาววา "อุบัยดิลลาฮฺ บิน อับดุลลอฮฺ เปนตาบิอีน
ดังที่ทานไดทราบแลว ดังนั้นคําพูดของเขาที่วา "เปนซุนนะฮฺอยางหนึ่ง"
จึงไมสามารถใชเปนหลักฐานอางวาเปนซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุ- อะลัยฮิวะสัลลัม ได ดังที่มีระบุในอุศูลุลฟกฮฺ"(136)
เชนเดียวกับการกลาวตักบีรฺซ้ําๆในชวงระหวางการอานคุฏบะฮฺ
ซึ่งมีรายงานที่ออนระบุวา “นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะกลาว
ตั ก บี รฺ ใ นช ว งระหว า งคุ ฏ บะฮฺ และจะกล า วตั ก บี รฺ เ ป น จํ า นวนมากใน
คุฏบะฮฺอีดทั้งสอง” (137)

(135)
(136)
(137)

อัล-มัจญมูอฺ 5/27
นัยลุลฺ เอาฏอรฺ 3/323
อิบนุ มาญะฮฺ (1287) ดวยสายรายงานที่ออน
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9.7 ละหมาดสุนัตกอนและหลังละหมาดอีด
อิ บ นุ อั บ บาส เล า ว า “ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม
ออกไปละหมาดอีดิลฟฏรฺ ทานไดละหมาดจํานวนสองร็อกอัต โดยไมได
ละหมาด(สุนัต)กอนหนานั้นและหลังจากนั้นเลย” (138)
อัน-นะวะวีย กลาววา "ในหะดีษฺขางตนบงบอกวา ไมมีละหมาด
สุนัตสําหรับละหมาดอีดทั้งกอนและหลังละหมาด และอิมาม มาลิก ได
อางหะดีษฺนี้เปนหลักฐานในทัศนะของทานที่วา "มักรูฮฺ (ไมสงเสริม) ให
ละหมาดสุนัตทั้งกอนและหลังละหมาดอีด"(139)
อิบนุ หะญัรฺ กลาววา “สรุปแลว ไมมีซุนนะฮฺใหละหมาดสุนัตกอน
และหลั ง ในวั น ละหมาดอี ด ซึ่ ง ค า นกั บ การปฏิ บั ติ ข องบรรดาผู ที่
เทียบเคียงหรือกิยาสละหมาดอีดกับละหมาดุมอัต สวนละหมาดสุนัต
มุฏลักนั้นไมพบวามีหลักฐานเฉพาะที่หามไมใหปฏิบัติ นอกจากชวงเวลา
ที่กะรอฮะฮฺ(ชวงเวลาหามหรือไมสงเสริมใหละหมาด)” (140)
9.8 ขั้นตอนและรูปแบบการละหมาดอีด
1. ใหนําหอก หรือไมมาปกไวขางหนาอิมามละหมาด สําหรับเปน
หลักสุตเราะฮฺ(141)
2. อิ ม ามเขา ประจํ าที่ พร อ มกับ สํ า รวจความพร อ มของมะมู ม
พรอมกับจัดแถวพวกสตรีใหอยูหลังสุดของแถวบุรุษ(142)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)

อัล-บุคอรีย (989), มุสลิม (884)
ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/421
ฟตหุลบารีย 2/552
อัล-บุคอรีย (972), มุสลิม (501)
อัล-บุคอรีย (971), มุสลิม (890)
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3. อิ ม ามเริ่มตั กบี เ ราะตุ ลอิ หฺ ร อม พรอ มกับ ตั้ง เจตนา(เนี ยต)
ละหมาดอีดิลฟฏรฺหรืออีดิลอัฎฮา 2 ร็อกอัต เพื่ออัลลอฮฺ(143) แลวมะมูมก็
ตักบีรฺตาม
4. อิมามและมะมูม อานดุอาอฺ อิฟติตาหฺ เหมือนกับการละหมาด
(144)
ทั่วๆ ไป
5. กลาวตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิด(อัลลอฮุอักบัรฺ) (145) จํานวน 7 ครั้งใน
ร็อกอัตแรก(พรอมกับยกมือทั้งสองขึ้น)(146) (ไมรวมตักบีเราะตุลอิหฺรอม
และตักบีรฺรุกูอฺ) และอาน
((ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ ﷲ ﻭَﺍ
ُ ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ
َ ﷲ ﻭَﺍﹾﻟ
ِ ( )) ُﺳ ْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ147)
จํานวน 6 ครั้งระหวางตักบีรฺทั้งเจ็ด (หรือจะกลาวสํานวนตักบีรฺ ตะหฺลีล
ตัสบีหฺ และตะหฺมีด(148) แบบใดก็ไดในระหวางตักบีรฺจํานวน 6 ครั้ง)

(143)
(144)
(145)

(146)

(147)

(148)

อะหฺมัด 1/37, อัน-นะสาอีย 3/183, อัล-บัยฮะกีย 3/200
อัล-อุมม 1/236, อัร-เราเฎาะฮฺ 1/578
ตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดเปนเพียงสุนัตใหปฏิบัติมิใชวาญิบ ดังนั้นหากเกิดผิดพลาด และหลงลืม
ก็จะไมทําใหเสียละหมาด (อัล-มุฆนีย 3/275)
อัล-บัยฮะกีย 3/293 จากการปฏิบัติของอุมัรฺ และ 3/292-293 จากการปฏิบัติของอิบนุ อุมัรฺ
ดวยสายรายงานที่ออน และอัล-บัยฮะกียกลาววา "อิมาม อัช-ชาฟอียไดใชหลักฐานการ
เทียบเคียง(กิยาส) กับหลักฐานการยกมือตักบีรฺในตักบีเราะตุลอิหฺรอม ตักบีรฺขณะจะกมลง
รุกูอฺ และตักบีรฺขณะลุกขึ้นจากรุกูอฺ" (มะอฺริฟะตุส สุนัน วัล-อาษาร 3/42 และดู อัล-อุมม
1/237)
เนื่องจากไมมีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับสํานวนของดุอาอฺ
ในชวงระหวางตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิด ดังนั้นอุละมาอฺจึงไดเสนอคําอานตางๆและนี่คือสวนหนึ่ง
ของคําอานเหลานั้น (ดู อัร-เราเฎาะฮฺ 1/578)
อัล-บัยฮะกีย 3/291, อัล-อิรวาอฺ 3/114-115
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7. อิมามอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ(149) ดวยเสียงดังเหมือนกับ
ละหมาดุมอัต เสร็จแลวมะมูมก็อานตาม
8. หลังจากนั้นอิมามจะเลือกอานสูเราะฮฺ (กอฟ)(150)หรือ (อัลอะอฺลา) (ﻚ ﺍ َﻷ ْﻋﻠﹶﻰ
َ ﺢ ﺍ ْﺳ َﻢ َﺭﱢﺑ
ِ  ) َﺳﱢﺒก็ได(151)สวนมะมูมก็ยืนฟง
9. หลังจากนั้น อิริยาบทของอิมามและมะมูมใหปฎิบัติเหมือนกับ
การละหมาดทั่วๆ ไป(152) จนเสร็จร็อกอัตแรก
10. หลังจากลุกขึ้นจากร็อกอัตแรกและยืนตรงแลว อิมามเริ่มยก
มือและกลาวตักบีรฺซะวาอิด (อัลลอฮุอักบัรฺ) จํานวน 5 ครั้ง (โดยไมรวม
ตั ก บี รฺ ข ณะลุ ก ขึ้ น จากร็ อ กอั ต แรกและตั ก บี รฺ ก อ นรุ กู อฺ ) และมะมู ม ก็
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง พรอมกับอาน
((ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ ﷲ ﻭَﺍ
ُ ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ
َ ﷲ ﻭَﺍﹾﻟ
ِ )) ُﺳ ْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
จํานวน 4 ครั้งระหวางตักบีรฺทั้งหา
11. อิมามอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ ดวยเสียงดังเหมือนกับ
ละหมาดุมอัต เสร็จแลวมะมูมก็อานตาม
12. หลังจากนั้นอิมามจะอานสูเราะฮฺ "อัล-ฆอชิยะฮฺ" (ถาอิมาม
อานสุเราะฮฺ "อัล-อะอฺลา" ในร็อกอัตแรก) หรือ สูเราะฮฺ "อัล-เกาะมัรฺ"
(ถาอิมามอานสุเราะฮฺ "กอฟ" ในร็อกอัตแรก) สวนมะมูมก็ยืนฟง
13.หลั ง จากนั้ น ทุ ก อิ ริ ย าบทของอิ ม ามและมะมู ม ให ป ฎิ บั ติ
เหมือนกับการละหมาดทั่วๆ ไปจนเสร็จจากร็อกอัตที่สอง
14. อิมามใหสลามขวาและซาย และตามดวยมะมูม
(149)
(150)
(151)
(152)

อัล-บุคอรีย (756), มุสลิม (394,395)
มุสลิม (891), อัน-นะสาอีย (8413)
มุสลิม (878), อัต-ติรฺมิซีย (533)
อัล-อุมม 1/396
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15. อิมามลุกขึ้นใหคุฏบะฮฺอีด(153) บนพื้นโดยปราศจากมินบัรฺ(154)
และอนุญาตใหถือไมเทา(155) หรือพิงยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได และมะมูมควร
นั่งฟงอยางสงบ หรือจะลุกออกไปก็เปนการอนุญาต(156)
10. กลาวอวยพรใหแกกัน
ุบัยรฺ อิบนุ นุฟยรฺ กลาววา “ทุกครั้งที่บรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม มาเจอกันในวันอีด พวกเขาจะ
กลาวใหแกกันวา
ﻚ
َ ﷲ ِﻣﱠﻨﺎ َﻭ ِﻣ ْﻨ
ُ َﺗ ﹶﻘﱠﺒ ﹶﻞ ﺍ
“ตะก็อบบะลัลลอฮุ มินนา วะมินกะ” (ขออัลลอฮฺทรงรับทั้งจาก
เราและจากทาน) (157)
มุหัมมัด อิบนุ ซิยาด อัล-อัลฮานีย กลาววา “ครั้งหนึ่งฉันเคยอยู
รวมกับอบู อุมามะฮฺ อัล-บาฮิลีย และเศาะหาบะฮฺนบีทานอื่นๆ และเมื่อ
พวกเขาเดิ น ทางกลั บ (จากละหมาดอี ด ) พวกเขาจะกล า วให แ กกั น ว า
“ตะก็อบบะลัลลอฮุ มินนา วะมินกะ” (158)

(153)
(154)
(155)
(156)
(157)

(158)

อัล-บุคอรีย (962,963), มุสลิม (884,888)
มุสลิม (2050)
อบู ดาวูด (1145)
อบู ดาวูด (1155), อัน-นะสาอีย 3/185, อิบนุ มาญะฮฺ (1290)
ฟต หุ ลบารี ย 2/517 อิบ นุ หะญั รฺ กลาวว า “เราไดรายงานในอั ล -มุห ามิ ลิ ยฺยาต ด วยสาย
รายงานที่หะสัน”
อัล-มุฆนีย 2/259, อัล-เญาฮะรุนนะกีย 3/320 และอิบนุ อัต-ตัรกะมานียระบุวา “อิมาม
อะหฺมัดกลาววา เปนสายรายงานที่ดี” วัลลอฮุอะอฺลัม
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11. บริจาคทาน
วันนี้สงเสริมใหมีการบริจาคทานใหมากๆ โดยเฉพาะบรรดาสตรี
เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําชับพวกนางเปนการ
เฉพาะและเรียกรองใหพวกนางชวยกันบริจาคทานคนละเล็กคนละนอย
เพื่อเปนการปกปองพวกนางจากไฟนรก(159)
12. จัดงานฉลองและการละเลนวันอีด
ก. ในเมื่อวันนี้เปนวันแหงความสุขของเราชาวมุสลิม ดังนั้น เพื่อ
เป น การแสดงออกถึ ง ความสุ ข ดั ง กล า วให ผู ค นได เ ห็ น ได สั ม ผั ส จึ ง
สงเสริมใหมีการจัดเลี้ยงอาหารกันเทาที่มีความสามารถ
อิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺกลาววา “การรวมคนเพื่อรวมรับประทานอาหาร
ในวันอีดทั้งสองและวันตัชฺรีก ถือวาเปนซุนนะฮฺอยางหนึ่ง และมันเปน
สัญลักษณหนึ่งของอิสลามที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
ปฏิบัติมาตลอด” (160)
ข. ส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด การละเล น ให กั บ เด็ ก ๆ ไม ว า จะเป น
กิจกรรมบนเวทีหรือกิจกรรมภาคสนาม เพื่อเปนการเติมเต็มความสุขให
ทั่วถึงกันในวันนี้
ท า นหญิ ง อาอิ ช ะฮฺ เล า ว า “ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ วะสัลลัม ไดเขามาหาฉัน ขณะนั้นฉันมีเด็กๆกําลังรองเพลงอยู ดังนั้น
ท า นจึ ง เอนกายลงนอนตะแคงบนที่ น อนพร อ มกั บ ผิ น หน า ไปทางอื่ น
หลังจากนั้นอบูบักรฺ ก็เขามาและเตือนฉันวา “ปของชัยฏอนมาเลน(ใน
บานของ)นบีหรือ?” นบีจึงหันมากลาวแก อบู บักรฺวา “ใหพวกเขาเลนไป
(159)
(160)

อัล-บุคอรีย (978), มุสลิม (885)
มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวีย 25/298
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เถิด เพราะทุกๆประชาชาติจะมีวันอีด และวันนี้เปนวันอีดของเรา” และ
หลังจากที่ทานเผลอฉันก็ใหเด็กทั้งสองรีบออกไป” (161)
ทานหญิง อาอิชะฮฺ ยังเลาอีกวา “มีทาสชาวหะบะชี(เอธิโอเปย)มา
รายรําบริเวณมัสญิดในวันอีด ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง
ชวนฉันไปดู ฉันไดพาดหัวของฉันลงบนไหลของทาน(และทานไดปกปด
ฉันดวยผาสไบของทานและฉันก็ชมการละเลนดังกลาว)” (162)
อัน-นะวะวีย กลาววา "หะดีษฺนี้ไดสาธยายถึงบุคลิกความเปนมี
จิตเมตตา เอ็นดู กรุ ณา และการสังคมที่ ดีของทานนบี ศ็ อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่มีตอครอบครัว ภริยา และคนอื่นๆ"(163)
อิบนุ หะญัรฺกลาวเสริมวา “ในหะดีษฺขางตนสงเสริมใหมีการเปด
กวางแกครอบครัวในวันอีดดวยสิ่งตางๆที่ทําใหพวกเขารูสึกพอใจ และ
ผอนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยของอิบาดะฮฺ...และการประกาศความ
รื่นเริงสุขสันตในวันอีดเปนเอกลักษณของอิสลามอยางหนึ่ง(164)
ขอชี้แจงบางประการเกี่ยวกับละหมาดอีด
 ตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดเปนเพียงสุนัตมิใชวาญิบ ดังนั้นหากไมได
ปฏิบัติ ไมวาจะดวยความหลงลืมหรือเจตนาก็ตาม ก็ไมทําให
ละหมาดอีดเปนโมฆะ หรือเสียหาย(165)

(161)
(162)
(163)
(164)
(165)

อัล-บุคอรีย (949), มุสลิม (892)
อัล-บุคอรีย (443,949), มุสลิม (892)
ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/424
ฟตหุลบารีย 2/514
อัล-อุมม 1/236, อัล-มุฆนีย 3/275
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 หากลืมตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดและนึกขึ้นไดขณะที่กําลังอานอัลฟาติ ห ะฮฺ หรือ หลังจากนั้ น ตามทั ศนะที่มีน้ํา หนักกวาถื อว า ไม
จําเปนตองกลับไปทําตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิด อีก(166)
 หากมะมูมเขาละหมาดอีด(ตักบีเราะตุลอิหฺรอม) ขณะที่อิมาม
กํ า ลั ง ก ม รุ กู อฺ ก็ ใ ห เ ขาก ม ลงรุ กู อฺ ต ามอิ ม ามทั น ที โดยไม
จําเปนตองอานฟาติหะฮฺและกลาวตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดใหเสร็จ
เสียกอน(167)
 หากมะมูมเริ่มเขาละหมาดอีดในร็อกอัตที่สอง ก็ใหกลาวตักบีรฺ
อั ซ -ซะวาอิ ด ตามจํ า นวน 5 ตั ก บี รฺ ตามจํ า นวนการตั ก บี รฺ ใ น
ร็อกอัตที่สองของอิมาม และในร็อกอัตที่สองของเขา(หลังจากที่
เขาลุ ก ขึ้ น ยื น เมื่ อ อิ ม ามให ส ลามแล ว )ก็ ใ ห ก ล า วตั ก บี รฺ อั ซ ซะวาอีดจํานวน 5 ครั้งเชนเดียวกัน(168)

(166)
(167)
(168)

อัล-อุมม 1/236, อัล-มุจญมูอฺ 5/18,21, เราเฎาะฮฺ 1/580, อัล-มุฆนีย 3/175
เราเฎาะฮฺ 1/580
เราเฎาะฮฺ 1/580

ภาคผนวก : ละหมาดอีดที่มศุ ็อลลาคือซุนนะฮฺ
(ทัศนะของอุละมาอฺวาดวยการละหมาดอีดที่สนาม)
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1. ความหมายของมุศ็อลลา
มุศ็อลลา หมายถึง ลานกวางที่จัดเตรียมไวสําหรับละหมาดอี ด
โดยจะมีการปกหอก ไม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวเพื่อเปนสัญลักษณแสดงให
รูวาเปนบริเวณที่เตรียมไวสําหรับละหมาดอีด(169)
2. ที่มาของการละหมาดที่มุศ็อลลา
อุละมาอฺสวนใหญตางมีมติเห็นพองกันวาแบบอยางการละหมาด
อีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น
คือ ทานจะปฏิบัติที่มุศ็อลลาหรือสนามละหมาดเปนประจํา(170) ซึ่งก็มี
หลักฐานมากมายที่มาสนับสนุนและยืนยันทัศนะดังกลาว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
1. อบูสะอี๊ด อัล-คุดรียเลาวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะออกไปยังมุศ็อลลา (สนามละหมาด) ในวันอีดิลฟฏรฺและ
อีดิลอัฎฮาเปนประจํา และสิ่งแรกที่ทานกระทําคือละหมาดอีด เสร็จแลว
ทานก็ลุกขึ้ นยืน (บนเทาของตัวเองโดยปราศจากมินบัรฺ )หัน หน าไปยัง
มะมูมในขณะที่พวกเขายังคงนั่งอยูในแถว แลวทานก็ใหคุฏบะฮฺดวยการ
(169)
(170)

ดู เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย (977)
ดู ซฺาดุล มะอาด 1/172 และ ฟตหุลบารีย 2/361
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ใหบทเรียนพรอมกับคําสั่งเสีย ... แลวทานก็เลิก(คือเสร็จพิธี)” อบู สะอี๊ด
กลาวตอไปวา “และปจจุบันนี้ประชาชนก็ยังคงปฏิบัติอยูอยางนั้น” (171)
อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “หะดีษฺนี้เปนหลักฐานสําหรับผูที่เห็น
ว า ซุ น นะฮฺ ใ ห อ อกไปละหมาดอี ด ที่ มุ ศ็ อ ลลา และการละหมาดอี ด ที่
มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวาการละหมาดอีดที่มัสญิด และชาวเมืองตางๆ
สวนใหญก็ยึดปฏิบัติตามซุนนะฮฺดังกลาว” (172)
อิบนุ หะญัรฺ อัล-อัสเกาะลานีย กลาววา “หะดีษฺนี้เปนหลักฐานที่
ระบุวาซุนนะฮฺใหออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลา และแทจริงการละหมาด
อี ดที่มุ ศ็ อ ลลานั้ น ประเสริ ฐกว า การละหมาดอีดในมัสญิ ด เพราะท า น
รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ปฏิบัติดังกลาวเปนกิจวัตร ในขณะที่
ความประเสริฐของการละหมาดในมัสญิดของทานนั้นมีมากมาย(แตทาน
ก็ยังละหมาดอีดที่มุศ็อลลาอยางตอเนื่อง)” (173)
อัล-อัยนีย อัล-หะนะฟย กลาววา “และในหะดีษฺนี้แสดงใหเห็นวา
มีบัญญัติใหออกสูมุศ็อลลา และไมมีการละหมาดอีดในมัสญิด เวนแต
เมื่อมีเหตุจําเปน” (174)
2. อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะออกสูมุศ็อลลาในเชาวันอีด และมีคนคอยถือหอกออกไป
พรอมกับทานดวย เมื่อถึงมุศ็อลลาก็ทําการปกหอกไวตรงหนาทาน แลว

(171)
(172)
(173)
(174)

อัล-บุคอรีย 2/259-260, มุสลิม 3/20, อัน-นะสาอีย 1/234, อัล-บัยฮะกีย 3/280
ดู ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของ อัน-นะวะวีย 6/417
ดู ฟตหุลบารีย 2/450
ดู อุมดะตุลกอรีย 6/280-281
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ทานก็ละหมาดอีดโดยหันหนาไปยังมัน ที่ทําเชนนั้นเพราะมุศ็อลลานั้น
เปนลานกวางที่ไมมีสิ่งใดใชเปนกําแพงกั้นได” (175)
3. อัล-บัรฺรฺออฺ อิบนุ อฺาซิบ กลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกไปยังบากิอฺ(สถานที่แหงหนึ่งในนครมะดีนะฮฺ)ใน
วันอีดิลอัฎฮา (ในบางรายงานระบุวา “ออกไปยังมุศ็อลลา”) แลวทานก็
ละหมาดอีดจํานวนสองร็อกอัต แลวทานก็หันหนามายังพวกเราแลว
กลาวคุฏบะฮฺ” (176)
4. มีคนถามอิบนุ อับบาสวา “ทานเคยรวมละหมาดอีดพรอมกับ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือไม?” ทานตอบวา “เคย หากไม
เพราะที่ฉันมีความใกลชิดกับทาน ฉันคงไมไดรวมละหมาดกับทานเปน
แน(เพราะอิบนุ อับบาสยังเปนเด็กในขณะนั้น) ทานจะออกไปยังสถานที่
ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ บริ เ วณบ า นของกะษี รฺ อิ บ นุ อั ศ -ศ็ อ ลต แ ล ว ท า นก็
ละหมาดและกลาวคุฏบะฮฺ...” (177)
จากหลักฐานขางตน อุละมาอฺสวนใหญจึงเห็นวา “ละหมาดอีดที่
มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวา และนั่นคือซุนนะฮฺที่ทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัมไดปฏิบัติไวอยางตอเนื่อง” (178)
อิมาม อัล-บะฆอวียกลาววา “ซุ นนะฮฺ (ในการละหมาดอี ด ) คื อ
อิมามตองออกไปละหมาดอีดทั้งสองยังมุศ็อลลา ยกเวนเมื่อมีเหตุจําเปน
จึงใหละหมาดในมัสญิด” (179)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)

อัล-บุคอรีย 1/354, มุสลิม 2/55, อบู ดาวูด 1/109, อัน-นะสาอีย 1/232, อิบนุ มาญะฮฺ
อัล-บุคอรีย 2/273, อะหฺมัด 4/282
อัล-บุคอรีย 2/373, มุสลิม 2/18-19, อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/3/2
ดู ซฺาดุล มะอาด ของอิบนุล ก็อยยิม 1/172 และ ฟตหุลบารีย 2/361
ดู ชัรหุสฺ ซุนนะฮฺ 4:294
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3. ทัศนะอุละมาอฺวาดวยการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา
3.1 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับหะนะฟย
ในหนังสือมัซฮับหะนะฟยระบุวา “การออกสูสนามหรือทุงกวาง
เพื่อละหมาดอีดนั้นเปนซุนนะฮฺ ไมวามัสญิดญามิอฺจะกวางใหญ(และจุ
มะมูมทุกคน) ก็ตาม นี่คือทัศนะที่ถูกตองของมัซฮับหะนะฟย และจะไม
มีการละหมาดอีดในมัสญิด เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น” (180)
3.2 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับมาลิกีย
อิมามมาลิกกลาววา “พวกเขา(หมายถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ)ไมได
ละหมาดอีดทั้งสอง(ในเมืองเดียวกัน)สองแหง และไมละหมาดที่มัสญิด
แต พ วกเขาออกไปยั ง มุ ศ็ อ ลลาตามซุ น นะฮฺ ที่ ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติไวเปนแบบอยาง” และทานไดรายงานจาก
อิ บ นุ วะฮฺ บ จ าก ยู นุ ส จาก อิ บ นุ ชิ ฮ าบ ท า นกล า วว า “ท า นรอซู ล
ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม ออกไปยั ง มุ ศ็ อ ลลา และประชาชนทุ ก
ประเทศก็ปฏิบัติตามซุนนะฮฺดังกลาว” (181)
อิบนุ อัล-หาจญ กลาววา “และซุนนะฮฺเกี่ยวกับละหมาดอีดทั้ง
สองคือละหมาดที่มุศ็อลลา เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กล า วไว ค วามว า “ละหมาดในมั ส ญิ ด ของฉั น ประเสริ ฐ กว า ละหมาด
ที่มัสญิดอื่น 1000 เทา ยกเวนมัสญิดหะรอม” (182) ในขณะที่การละหมาด
ในมัสญิดของทานมีความประเสริฐอยางใหญหลวงเชนนี้ เรากลับพบวา
(180)
(181)
(182)

ดู อัลฟะตาวา อัล-ฮินดียะฮฺ 1/118, อุมดะตุล กอริอฺ 5/381
ดู อัล-มุเดาวะนะฮฺ อัล-กุบรอ 1/171
มุสลิม 2/102, อิบนุ มาญะฮฺ (1406) อะหฺมัด 3/343, 3/397
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ทานยังคงออกไปละหมาดอีดที่มุศ็อลลา(พรอมๆกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของทาน)อยางตอเนื่อง โดยยอมละทิ้งมัสญิดของทานไว
การปฏิบัติของทานดังกลาวเปนหลักฐานที่ชัดแจงที่สุดที่สั่งกําชับ
ให(ประชาชาติของทาน)ออกไปละหมาดอีดทั้งสองยังมุศ็อลลา เพราะนั่น
คือซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และตามทัศนะ
ของมัซฮับมาลิกีย ถือวาการละหมาดอีดทั้งสองในมัสญิดเปนสิ่งที่อุตริ
หรือบิดอะฮฺ เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนตองละหมาดอีดในมัสญิด จึงจะไม
ถือวาเปนบิดอะฮฺ เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยทํา
การละหมาดอีดในมัสญิดของทาน เชนเดียวกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรง
ธรรมหลังจากทาน(ก็ไมเคยละหมาดอีดในมัสญิดเชนกัน)” (183)
3.3 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับชาฟอีย
อิ ม าม อั ช -ชาฟ อี ย ก ล า วว า “มี ร ายงานมาถึ ง เราว า ท า นรอซู ล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาในเขต
มะดีนะฮฺเปนประจํา เชนเดียวกับบรรดาเศาะหาบะฮฺและผูคนรุนหลังก็
ปฏิบัติเชนนั้น เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปน อาทิเชนฝนตกเปนตน (พวกเขาจึง
ละหมาดอี ด ในมั ส ญิ ด ) เช น นี้ แ หละที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ทุ ก เมื อ ง ยกเว น
ชาวเมืองมักกะฮฺเทานั้น ซึ่งฉันไมเคยไดรับขาววามีบรรดาสะลัฟรุนกอน
ทานใดเคยละหมาดอีดพรอมประชาชนนอกจากในมัสญิดหะรอมเทานั้น
และฉั นคิด วา เหตุที่เ ปนเช นนั้ น เพราะมั ส ญิด หะรอมนั้นเป นสถานที่ ที่
ประเสริฐที่สุดบนโลกนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงไมชอบที่จะละหมาด ณ สถานที่
อื่นเทาที่จะทําได (วัลลอฮุ อะอฺลัม) เหตุที่ฉันกลาวเชนนั้นเพราะวาในเขต
(183)

อัล-มัดคอล 2/383 และ เมาฮิบุลฺ ญะลีลฺ 2/195
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มักกะฮฺนั้นไมมีพื้นที่กวางพอและหากวามีการพัฒนาเมืองและมัสญิดก็จุ
สําหรับประชาชนทําการละหมาดอีด ฉันเห็นวาพวกเขาไมจําเปนตองออก
สูมุศ็อลลา และหากพวกเขาออกไปก็ไมเปนไร และหากแมนวามัสญิดใด
เกิ ดคั บ แคบและไม เ พี ย งพอกั บ จํา นวนมะมูมที่จ ะมาละหมาดอี ด แต
อิหมามยังคงยืนกรานที่จะละหมาดอีดในมัสญิด ดังนั้นฉันเห็นวาการ
กระทําดังกลาวเปนสิ่งที่มักรูฮฺ ถึงแมวาจะไม(ถึงกับเสียละหมาดและ)
จําเปนตองละหมาดอีดใหมก็ตาม...” (184)
อิ ม าม อั ช -ชาฟ อี ย ยั ง เสริ ม อี ก ว า “และฉั น ชอบที่ จ ะให มี ก าร
ละหมาดอี ดิ ล ฟ ฏ รฺ แ ละอี ดิ ล อั ฎ ฮาและละหมาดสุ ริ ยุ ป ราคาหรื อ
จันทรุปราคาที่ชนบทที่ไมมีการละหมาดุมอัตที่นั่น” (185)
บนพื้นฐานของหะดีษฺหลายๆบทที่ผานมาและคําพูดของอิมาม อัชชาฟอียขางตน ทําใหอิมาม อัน-นะวะวีย ยืนยันอยางหนักแนนวา “และ
ถาหากวาไมมีเหตุจําเปนใดๆ (อาทิเชนฝนตก มีโคลน อากาศหนาวจัด
หวาดกลัว เปนต น ) อีกทั้งมัสญิ ดก็คับ แคบไมสามารถรองรับจํานวน
ประชาชนทั่วหมูบาน ก็ไมมีการโตแยงระหวางบรรดาอุละมาอฺวา การออก
สูสนาม(มุศ็อลลา)หรือลานกวางเพื่อละหมาดอีดนั้นเปนสิ่งที่ประเสริฐกวา
(การละหมาดอีดในมัสญิด) และถาหากวามัสญิดนั้นกวางและไมมีเหตุ
จําเปนใดๆ ดังนั้นในมัซฮับชาฟอียมีที่ขัดแยงออกเปนสองทัศนะดวยกัน
คือ
ทัศนะที่หนึ่ง เห็นวาละหมาดอีดในมัสญิดประเสริฐกวาละหมาดที่
มุศ็อลลา (นี่เปนทัศนะที่ถูกตองกวาของชาฟอียและชาวอิรักสวนใหญ)
(184)
(185)

ดู อัล-อุมม 1/234 และมะริฟะตุสสุนัน วัล-อาษารฺ 3/31
ดู อัล-อุมม 1/240 และมะริฟะตุสสุนัน วัล-อาษารฺ 3/27
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ทัศนะที่สอง เห็นวาละหมาดที่มุศ็อลลาประเสริฐกวา (นี่คือทัศนะที่
ถูกตองกวาของอุละมาอฺมัซฮับชาฟอียกลุมหนึ่งจากเมืองคุรอซาน เพราะ
ทานนบีไดออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาอยางเปนนิจ)
ตามสภาพการณปจจุบัน ความขัดแยงของทั้งสองทัศนะดังกลาว
เปนเพียงทฤษฎีที่สามารถมาบรรจบกันได กลาวคือทัศนะที่หนึ่งที่กลาว
ว า ละหมาดอี ด ที่ มั ส ญิ ด ประเสริ ฐ กว า ละหมาดที่ มุ ศ็ อ ลลานั้ น มี ข อ แม
วามัสญิดดังกลาวตองจุมะมูมหรือผูละหมาดทั้งหมดทั้งหญิงและชาย ซึ่ง
ตามสภาพความเปนจริงแลวแทบจะไมมีมัสญิดในเมืองใดหรือหมูบานใด
เลยในปจจุบันที่มีคุณสมบัติดังกลาว หมายถึงสามารถจุมะมูมไดทั้งหมด
แมกระทั่งมัสญิดหะรอมที่มักกะฮฺและมัสญิดนบีที่มะดีนะฮฺก็ตาม ดังนั้น
ทั้งสองทัศนะจึงมาบรรจบกันที่วา “ละหมาดอีดที่มุศ็อลลาประเสริฐกวา
ละหมาดที่มัสญิดตามทัศนะของอุละมาอฺอิสลามสวนใหญ”
อิมาม อัน-นะวะวีย ไดยืนยันอีกครั้งวา “บนพื้นฐานดังกลาว หาก
วาอิ มามคนใดสละมั สญิ ดที่กว างเพื่อ ออกไปละหมาดอีดยัง มุ ศ็อลลา
พร อ มๆ กั บ ประชาชนทุ ก คน ถื อ ว า การกระทํ า ดั ง กล า วค า นกั บ สิ่ ง ที่
ประเสริฐกวา แตไมถือวาเปนการกระทําที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ) แตหากวา
เขายังคงยืนกรานที่จะละหมาดอีดในมัสญิดที่คับแคบโดยปราศจากเหตุ
จําเปนใดๆที่ทําใหไมสามารถออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาได ถือวา
เปนการกระทําที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ)” (186)
เนื่องจากวาอิสลามไดสงเสริมประชาชาติมุสลิมทุกคนใหออกไป
ละหมาดอี ด พร อ มๆ กั น และร ว มเป น สั ก ขี พ ยานและประกาศความ
ยิ่งใหญและชัยชนะเหนือชัยฏอน ไมวาจะเปนสตรีแก แมหมาย หรือสาว
(186)

ดู อัล-มุจญมูอฺ 5/8-9 และ นิฮายะตุลฺ มุหฺตาจญ 2/384
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สวย ทั้งที่มีประจําเดือนและไมมี และเด็กเล็กเด็กนอย ดังนั้นจะเห็นได
วา แทบจะไมมีมัสญิดหมูบานใดเลยที่จุมะมูมทั้งหมด สวนใหญแลวลน
ออกไปข า งนอกมั ส ญิ ด และต อ งละหมาดอี ด ที่ ล านนอกมั ส ญิ ด ซึ่ ง
ตามมัซฮับชาฟอียแลวถือวาเหตุการณดังกลาวเปนสิ่งที่นารังเกียจหรือ
มักรูฮฺอยางเปนเอกฉันท
อยางไรก็ตามอิมาม อัช-ชาฟอียและบรรดาสหายของทานเห็นวา
“หากอิมามจะออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลา เขาตองแตงตั้งตัวแทนไว
คนหนึ่งเพื่อเปนอิหมามนําละหมาดอีดและอานคุฏบะฮฺในมัสญิดพรอมๆ
กับบรรดาผูที่ออนแอหรือแกชราที่ไมสามารถออกสูสนามละหมาดได(187)
3.4 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับหันบะลีย
อิ บ นุ กุ ด ามะฮฺ ก ล า วว า “ซุ น นะฮฺ ข องละหมาดคื อ ละหมาดที่
มุศ็อลลา(ไมใชที่มัสญิด) เพราะเราถูกสั่งใหปฏิบัติตามซุนนะฮฺของทาน
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ... และไมเคยมีรายงานจากการปฏิบัติ
ของทานนบีวาเคยละหมาดในมัสญิด ยกเวนเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น” (188)
ท า นกล า วอี ก ว า “ส ว นเหตุ ผ ลของเรา(ที่ เ ห็ น ว า ละหมาดอี ด ที่
มุศ็อลลาประเสริฐกวาละหมาดในมัสญิดไมวามัสญิดนั้นจะกวางหรือ
แคบก็ ต ามนั้ น ) เพราะท า นรอซู ล ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม จะ
ทิ้ง มัสญิดของท านและออกไปละหมาดยัง มุศ็อลลา เช นเดียวกับ การ
กระทําของบรรดาเคาะลีฟะฮฺหลังจากทาน และแนนอนอยางยิ่งวา ทาน
นบีจะไมสละหรือยอมทิ้งสิ่งที่ประเสริฐกวา ในขณะที่สิ่งนั้นอยูเพียงแค
เอื้ อ ม และพยายามปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ไ ม ส มบู ร ณ ห รื อ ประเสริ ฐ น อ ยกว า
(187)
(188)

ดู อัล-มัจญมูอฺ 5/9
ดู อัล-มุฆนีย 2/382
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ในขณะที่สิ่งนั้นอยูไกลลิบ อีกทั้งทานก็ไมไดบัญญัติใหประชาชาติของ
ทานละทิ้งสิ่งที่ประเสริฐกวาดวย...” (189)
3.5 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับซอฮิรีย
อิบนุ หัซฺม กลาววา “และซุนนะฮฺของการละหมาดอีดทั้งสองคือ
ใหประชาชนของทุกหมูบานหรือเมืองออกไปยังลานกวางใกลๆกับบาน
ของพวกเขาในชวงเชาของวันอีดหลังจากที่ดวงอาทิตยเริ่มทอแสงและ
เริ่มอนุญาตใหละหมาดสุนัต...” (190) และหากเกิดความลําบากที่จะออกไป
ยังมุศ็อลลาไดก็ใหละหมาดในมัสญิดญามิอฺ...และทานรอซูล ศ็อลลัลลอ
ฮุ- อะลัยฮิวะสัลลัม จะออกไปยังมุศ็อลลาเพื่อละหมาดอีดทั้งสองเปน
ประจํา ดังนั้นการละหมาดอีดที่มุศ็อลจึงประเสริฐกวา และละหมาดอีดที่
อื่น(ในมัสญิด)ก็ใชได เพราะมันเปนเพียงแบบอยางที่ทานรอซูลไดกระทํา
ไว ไมใชคําสั่ง” (191)
4. สรุปความ
จากหลั ก ฐานและทั ศ นะต า งๆของบรรดาอุ ล ะมาอฺ มั ซ ฮั บ ทั้ ง สี่
ขางตน ทําใหเปนที่ประจักษแกเราวาละหมาดอีดที่มุศ็อลลาหรือสนาม
ละหมาดนั้นเปนซุนนะฮฺและประเสริฐกวาละหมาดอีดในมัสญิด
บางมัซฮับถือวาการละหมาดอีดในมัสญิดโดยปราศจากเหตุจําเปน
ใดๆ เปนการอุตริหรือบิดอะฮฺในศาสนา(ตามทัศนะของมัซฮับมาลิกีย)
(189)
(190)
(191)

ดู อัล-มุฆนีย 2/ 229-230
ดู อัล-มุหัลลา 5/81
ดู อัล-มุหัลลา 5/86-87
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และบางมัซฮับถือวาการละหมาดอีดในมัสญิดที่คับแคบเปนการ
กระทําที่นารังเกียจหรือมักรูฮฺ(ตามทัศนะของมัซฮับชาฟอีย)
แนนอนอยางยิ่งวา ซุนนะฮฺละหมาดอีดที่มุศ็อลลานั้นเปนซุนนะฮฺที่
บรรดาอิมามมัซฮับทั้งสี่ตางใหการสนับสนุนและยึดปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ความคลุมเครือและคําตอบ
ถึ ง แม ว า ซุ น นะฮฺ ล ะหมาดอี ด ที่ มุ ศ็ อ ลลาจะเพรี ย บพร อ มด ว ย
หลักฐานที่มั่นคงและไดรับการสนับสนุนจากอุละมาอฺสวนใหญ แตก็ยัง
เกิดความคลุมเครือแกอุละมาอฺบางคน โดยที่พวกเขาเห็นวาการที่ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตองออกไปละหมาดที่มุศ็อลลานั้น
เพราะมัสญิดของทานคับแคบไมจุสําหรับมะมูมที่ไปละหมาดอีดพรอม
กับทาน ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นการละหมาดอีดในมัสญิดประเสริฐกวา
ละหมาดที่มุศ็อลลา ถาหากวามัสญิดนั้นกวางขวางและสามารถจุมะมูม
ทั้งหมด(192)
ทัศนะดังกลาวเปนสิ่งที่ควรพิจารณาและทบทวนอยางยิ่ง เพราะ
หากเปนเชนนั้นจริง แนนอนวาทานรอซูลคงจะไมออกไปละหมาดอีดยัง
มุศ็อลลาอยางเปนนิจ เพราะทานจะไมปฏิบัติสิ่งใดอยางเปนนิจ เวนแต
วาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาและประเสริฐกวา
ที่นาแปลกก็คือมัซฮับ ชาฟอียไดยึดเอาการละหมาดุมอัตของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในมัสญิดของทานเพียงแหงเดียว
อยางสม่ําเสมอในเขตนครมะดีนะฮฺเปนหลักฐานสําหรับการไมอนุญาตให
มีการละหมาดุมอัต(ซึ่งเปนวันอีดประจําสัปดาห)เกินสองแหงในเมือง
(192)

ดู คําพูดของ อิมาม อัน-นะวะวีย ใน ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/417
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หนึ่งๆ และถือวาญะมาอะฮฺที่สองนั้นใชไมได(เปนโมฆะ) ในขณะเดียวกัน
กลับไมยึดเอาแบบอยางการละหมาดอีดที่มุศ็อลลาอยางสม่ําเสมอของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเปนอีดประจําป มาเปนหลักฐาน
ที่ชี้ชัดวาละหมาดอีดที่มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวาละหมาดอีดที่มัสญิด
ญามิอฺ
ในทางกลับกัน เรากลับพบวามีชาวมุสลิมในบานเราจํานวนไมนอย
ที่ ยึด เอามั สญิ ดเล็ ก ๆทั่ วไป หรื อ บาลัย เป นสถานที่ ล ะหมาดอีด ซึ่ง จะ
พบวาในหมูบานหนึ่งๆจะมีการละหมาดอีดในมัสญิดหรือบาลัยมากกวา
หนึ่ ง แห ง และอ า งว า สถานที่ ล ะหมาดอี ด ของพวกเขาประเสริ ฐ กว า
มุศ็อลลาหรือสนามละหมาด ซึ่งขัดกับทัศนะของอุละมาอฺมากมายตามที่
ไดกลาวมาแลว และยังขัดกับเปาหมายหลักของเทศกาลวันอีดอีกดวย
วัลลอฮุอะอฺลัม
ส ว นคํ า อ า งที่ ว า “ท า นปฏิ บั ติ เ ช น นั้ น เพราะความคั บ แคบ
ของมัสญิด” เปนคําอางที่ไรซึ่งหลักฐาน เพราะหากเปนเชนนั้นทานก็คง
จะรีบขยับขยายมัสญิดของทานใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพราะความประเสริฐ
ของการละหมาดในมัสญิดของทานนั้นมีมาก แตทานก็ไมทําเชนนั้นและ
ยังคงออกไปละหมาดอีดพรอมๆ กับเศาะหาบะฮฺในละแวกมะดีนะฮฺที่
มุศ็อลลาจวบจนวาระสุดทายแหงชีวิต
เชนเดียวกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่ ถึงแมวาจะมีการตอเติมมัสญิด
แล ว ก็ ต าม ก็ ไ ม มี ร ายงานว า พวกเขาเคยละหมาดอี ด ในมั ส ญิ ด โดย
ปราศจากเหตุสุดวิสัยใดๆ
เชนเดียวกับคําอางที่วา “เหตุที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลือกละหมาดอีดที่มุศ็อลลานั้นเพราะขณะนั้นมีเพียงมัสญิด
นะบะวียเพียงแหงเดียวเทานั้น ทําใหไมจุสําหรับมะมูมทั้งหมด” เปนคํา

อุษมาน อิดรีส

79

อางที่ขัดกับหลักฐานอันชัดแจง เพราะมัสญิดในมะดีนะฮฺสมัยทานรอซูล
นั้นมีมากมายและเปนที่รูจักกัน อาทิเชน มัสญิดกุบาอฺ ซึ่งเปนมัสญิดแหง
แรกที่ทานไดสรางไวกอนมัสญิดนะบะวีย มัสญิดกิบละตัยน และมัสญิด
อัลฟตหฺ ฯลฯ(193)
อิมาม อัช-เชากานีย กลาววา “สําหรับคําอางที่วาสาเหตุที่ทานนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตองออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาเพราะ
มัสญิดทานนบีคับแคบนั้น เปนเพียงการคาดเดาที่ไมมีน้ําหนักพอที่จะใช
เปนเหตุผลหรือขออางเพื่อหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติตามซุนนะฮฺของทาน
ในการออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลได หลังจากที่ยพวกเขายอมรับวามี
การออกไปละหมาดยัง มุศ็ อลลาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม อยางเปนนิจ” (194)
คําเรียกรองและเชิญชวน
หวังวาดวยคําชี้แจงขางตนคงทําใหเกิดความกระจางชัดอยางแจม
แจงแกพี่นองมุสลิมทุกคนและไมคลุมเครืออีกตอไปเกี่ยวกับซุนนะฮฺการ
ละหมาดอีดที่มุศ็อลลาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
บรรดาเศาะหาบะฮฺหลังจากทาน
และไมควรอยางยิ่งที่ปฏิเสธหรือตอตานการละหมาดอีดที่มุศ็อล
ลานั้น เพราะโดยแทจริงแลวนั่นคือการตอตานแบบอยางของทานรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ทานไดถือปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกๆปจวบ
จนวาระสุดทายแหงชีวิตและตามดวยบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานและชน
รุนหลังจากนั้น
(193)
(194)

ดูชื่อมัสญิดตางๆที่อิบนุ หะญัรไดกลาวไวใน ฟตหุลบารีย 1/445
ดู นัยลุลฺ เอาฏ็อรฺ 3/248
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เป น สิ่ ง ที่ ไ ม ค วรสํ า หรั บ มุ ส ลิ ม ผู อ า งตนว า รั ก อั ล ลอฮฺ แ ละรั ก
รอซูลของพระองค ที่จะปฏิบัติสวนทางกับคําสั่งและแนวทางการปฏิบัติ
ศาสนกิจของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะถาหาก
เขาแสดงออกดวยการปฏิเสธหรือตอตานอยางสิ้นเชิง
ในขณะที่ พ ระองค อั ล ลอฮฺ ไ ด ต รั ส ไว ใ นสู เ ราะฮฺ อั ล -อะหฺ ซ าบ
อายะฮฺที่ 36 วา
﴿ َﻭﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ ﻭَﻻ ﻣُ ْﺆ ِﻣَﻨ ٍﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀَﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃﻣْﺮﹰﺍ
ُﺺ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹶﻟﻪ
ِ ﺨَﻴ َﺮﺓﹸ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ِﺮ ِﻫ ْﻢ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻌ
ِ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟﻬُﻢُ ﺍ ﹾﻟ

﴾ﺿﻼ ﹰﻻ ُﻣﺒِﻴﻨﹰﺎ
َ ﺿ ﱠﻞ
َ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ
ความว า “ไม บัง ควรแกผู ศ รั ท ธาชายและหญิ ง เมื่ อ อัล ลอฮฺ แ ละ
รอซูลของพระองคไดทรงกําหนด(ใชใหปฏิบัติ)กิจการใดแลว ยังมี
ทางเลือกอื่นอีกในกิจการของพวกเขา และผูใดไมยอมเชื่อฟง (ไม
ปฏิบัติตาม)อัลลอฮฺและรอซูลของพระองคแลว แนนอนเขาไดหลง
ทางอยางชัดแจง”
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ

